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1' er biye kadrosu 1 Memur arın haziran maaşı 
Bükiimet, bütün bütçeler a

'•sında, Maariften de bir bu
Ç~k ınilyon kesti. Biz hiç bir 
~~~~ye imtiyaz isteyenlerden Günde 

1 2 ııcl sabllede BUGJ 
ı - lsıanbi7lun~ünll-rl 
2- Seti Ye harlct baberler 

Adada iskele karşı~ınd.ttki 
kllsc l s tlmlı\k e:=dlld i. 
4 llncll sahifede: 

3 lııcll sablfeııle : 1- hlek 

sözlerini sôyl•yec<k . 5 inci sahifede: 
2 iş Lln1ted bitti , !'iıortaya 1 - Sinema, 2- Ef?l e nce, 

Slnemacııar buı:tın c;on 2 - HikA)e 3 - Homan 1 
hi!c um h aş 1 :ı d ı l Hnrlct"' n.-ftı r olu vo r .. ... ıiııiiıiiiiiııııiiıiıılİİİl ________ ııiiiiiiiiiiııiiliiİııliliiiı:iiım; 

gecikmeyecek .. 
kadar 
mı ? 

egılız. Hakiykat şudur ki 
llıaddi ve manevi, bütün mües
•escleri baştan başa ve yeniden 
Y•pılması lazım gelen Türki
~ede, esasen her bütçe asgariy-

75 kuruştan az kazanan işçiden ve 20 liraya 
maaş alan memurlardan kazanç vergisi alınmıyacak 

~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~--~~~~--~~-~ 

l'tı aşağıdır. 

l ~u günkü kıriz içinde devlet
tıin başlıca müdafaa silahı, 
~•suruftur. Sağnak geçinceye 
b~dar, herkes gibi, biz de sıkı 

Gümrükler için Mülhak Münhal 1 Bir intihar, bir cinayet 
askeri teşkilat.. Bütçe meb'usluk ve.. bir intihar daha 

lt müvazene inzıbatı yapmağa 

ltıecburuz. ( d h f 
. Fakat Türk halkının terbiye- Vazifesini suiistima e en mu a aza 

sı trıeselesi; cümhuriyet için a- memurları 
~a_ıneseledir: Bu asrın devlet- dı·vanıharpte muhakeme edilecekler 
1 '~arasında yaşayabilmek, ka-
abılınek, durabilmek için asıl d b • 
~esnet, bu asrın milletleri se- T eşkilit kumandan lan or u .:ıa ıtanı meyanın-
h•Yesinde terbiye edilmiş bir 1 dan Milli Müdafaa 
alktır. Vekaletinin muvafakatile temin edilecek 

h Sulh, sürekli ve ama?sız bir 
lrp hali olmuştur. Sıperden 

jtkan insanlar, piyasa ve pazar
ltda. boğazla,maktadırlar. Bu 
~ğazlaşmada kullanılan silah 
1d~tiınai, iktısadi ve fikri seviye-
ır, 

Türkiye halkının geniş, u
~IJın ve büyük terbiye mesele
~ıni, bütçesi iki üç misli olıa 
b a, ıı:ene Maarifin omuzlarına 
ıtakaınııyız. Ayni ihtiyaç kar
'"ında bütün Ruslar, bırakma
llıışludır. Rusya'nm her komi
•erliğinde, her dairesinde, reı
~i, hususi her müessesesinde 
ır "yığın terbiyesi,. vaziyfesi 

~e teşkiylatı vardır. 
Ordu, donanma, sivil mües

~eseler, hepsi, terbiye kadrosu 
•çindedirler; hepsi halka şuur, 
teknik ve bilgi vermektedirler. 

Okuma yazma, terbiyenin en 
basit, ve yalnız başına, maatte
essüf pek az işe yarayan un
~~rdur. Okuyup yazma bilen 
:ırır köylünün terbiyesi, ok.uyu? 

1~~1tıa bilen esnafın terbıyesı, 
0~ıı:ırup yazma bilen bir amele
j1ıı terbiyesi, yani köylü, ame
e, esnaf, bütün sınıflara, bu as
tın o sınıflara mensup insanla
tıııın seviyesini vermek lazım
dır 

Gene komşumuzda terbiye 
k~~rosu alabildiğine genitletil
dıgı gibi, bir terbiye planı yaf dınıştır. Memleketin ihtiyaç
) •rına cevap vermeyen ihtis~s
ar, parazit olarak kalmaga 
llıahkmdurlar. İyi incir yetiş· 
lirıneai öğretilen bir Erzurum 
köylüsü kaybolmuş bir emeğin 
liınaalidir. Garip görünen bu 
llıiıal mekteplerimiz dolaşıldı· 
ğı :ıa~an ve programlarımız ih
ti)'açlarımızla karfılaştırıldığı 
lllJnan, gülünür olmaktan çı
kar. Terbiye kadrosu kadar ter
biye planı da mühimdir. 

. Bütün neşriyat, okunarak, 
~~nlenerek ve görülerek bir şey 
llgretilmesi mümkün bütün 
lle!riyat, terbiye vasıtaları ola
rak planın kontrölü altında bu
l:lnacaklardır. 
• lialkı en çok terbiye edilme
~e nıühtaç Türkiye' de, bu vası
• öılar her memleketten daha az 
~0ntröl edilmekte, aklı, zevki 
;e efkarı umumiyeyi en çok 
ahrip etmektedirler; yahut bo
!~ akan biı· su gibi, enerjileri· 
111 birlikte götürüp kaybolmak
t11dırlar. 

k Terbiye 'kadrosunun Maarif 
d adar mühim bir unsuru fırka
ır. 

En az okuyan bir millet ol
~aktan en çok okuyan bir mil
ete doğru, plansız terbiyeden 

en planlı terbiyeye doğru, kon
~rö~süz neşriyattan en müraka
uelı neşriyata doğru, bu günkü 
:Yolumuz bu olmak lazım gelir. 

Planlı iktısat, bütün dünya
da Şıar olmuştur. Maddi, mane
"i kuvvetlerin tasarrufunun bir 
tek vasıtası, plandır. En çok 
tasarruf yapmağa mecbur ve 
:J1ah~iim olan milletler arasın-

a, bırincilerdeniz. 

Falih RIFKI 

R.anun layihasının esaslarını neşrediyoruz 

M.llU 111ildafaa eucamenl •az.bata mullarrlrJ Mttır miidafaa •nclmenJ katibi 

ihsan B. 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Gümrük muhafaza memurlan
nın aakeri teıkilita göre tensi
kı hakkındaki layiha müdafaa 

M. Nami B. 

encümeninde müzakere edile
rek bazı tadillerle kabul edildi. 
Layihanın tadilattan sonra aldı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vilayete emir geldi .. 
Hükumetin aldığı tedbirler be
ledigege de teşmil edilecek mi? 

30 seneyi dolduran belediye memurlarının 
sicilleri tetkik ediliyor .. 

Muhiddin Bey bu gün de tet 
ki katına devam edecektir. 

Son tebliğatın şekli nedir? 
Kadrolarda yapılacak tasar

rufun şekli hakkında vilayete 
yapılan tebliğatın esası ıudur: 

Münhallere memur alınmaya 
caktır. Namzetlerin asaletleri 
tasdik edilmeyecektir. Bundıın 
bll§ka ne kadar münhal olduğu 
sorulmuştur. Bunları daireler 
çıkararak göndermektedirler. 

Tekaüde sevkolunacak otuz 
sene hizmetli memurların liste 
!eri istenmiş değildir. Çünkü 

, her vekalette memurların esas 

Dünde •• itib~ren lJeledıye me-ı' sicilleri ~evcut ol~uğundan 
1 · ·ıı · · tetkika lıa•la- bunlar vekaletçe malumdur. 

nıur arının sıcı erını "f 

yan Belediye Reisi inhisarından memur 
Muhiddin Bey çıkarılacak mı? 

Tütün inhisarında bir çok 
Hizmetleri otuz seneyi dol- memurların açığa çıkarılacakla 

duran memurların tekaüde sev rı hakkındaki neşriyat üzerine 
kedileceği yazılmıştı. Bu kara- Tütün inhisarı umum müdür 
rın belediye ve hususi idareler vekili Hamit Bey diyor ki: 

1 d ·1 edı"lece - Bu hususta henüz bir ic'ar memur arına a teşmı - T 

ği söylenmektedir. Belediye re yoktur. Haziranın iptidasına ka 

d ·· -ı d dar bütçemiz tasdik edilmediği isi Muhiddin Bey ün og e en 
akşama kadar belediyede meş- takdirde maaşların avans ola
gul olmuştur. Muhiddin Bey rak verilmesi için gene Ankara 
belediyenin bütün kalem amir- dan emir bekleyeceğiz. Zanne
lerini nezdine celbederek iza- derim ki buna mahal kalmaz ve 
hat almış ve memurin sicilleri- bütçemiz o zamana kadar tas
ni tetkik etmiştir.Belediyede 0 dik edilerek vaziyet takarrür e
tuz seneyi dolduran memurun der. Bazı memurl~rın çık~rda
oldukça çok olduğu anlaşıl- 1 cağı hakkında benım de sızden 
maktadır. j fazla malı'.ımatım yoktur. 

--·-
1 

Bazı kadrolarda ta-
1 dilat yapılmadı 

Gelecek hafta inti
hap emri verilmesi 

muhtemel 

Kadrolar hakkında 
mubalağalı ha

berlerin aslı yoktur. 
ANKARA 27 (Telefonla) - Büt 

çe encümeni hükumetin teklif ettiği 
iki aylık muvakkat bütçe üzerinde 
tetkikatını ikmal etmiı ve muvakkat 
büçeyi 31 milyon 629 bin 350 lira 
olarak kabul ernittir. Bu muvakkat 
bütçe liyihasmın yarınki Mediı in'
ikaclrncla müatacelen müzakere ve 
intaeı ihtimali kuvvetlidir. 

Bu auret)e memurlann haziran 
aylrklannın verilmesi teehhüre uira 
ınayacakbr .. 

Yalan lıaberler 
Bütçede tasarruf dolayısile devlet 

dairelerinde haziranda büyük mik
)'Hla memur çıkarılacağına dair ba 
aı muhalif gazetelerin mübaliğalı 

ve İf batındaki memurlara endiıe ve 
rici neşriyatı hakkında salahiyettar 
makamlarla temas ettim. Maliye ve
kaleti muhaıebei umumiye müdiri 
umumisi Faik Bey lıana sarahaten 
dedi ki: 

- Daireleriıı. yeni kadrola
rı tanzim edilitke;ı ve tasarruf · 
temin olunur en en ziyade 
münhal bulunan memuriyetler 
den istifade suretile kadrolar 
daraltıldı. 

Bundan başka otuz sene hiz
met etmiş memurlann da teka
üde sevkleri takarrür ettiğin
den bu gibi memurlarm yerle
rine diler/eri yerleştirileceğin 
den açıkta kalacak memurla- · 
r111 adedi kat'iyetle ifade ede
bilirim, ki pek cüz'1dir. 

Halli lıu iddumn teyit edecek bir 
mioal olarak bunu da söyleyeyim 
ki; en vaoi !etkili.la malik olan Ma-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yunanlı sporcular 
1ZM1R. 27 A. A. - Şehri 

gezmek üzere dışarı çıkan Yu
nanlı sporcu misafirlerimiz hü
kiimet konağına giderek Vali 
Kazım Paşayı ziyaret etmişler 
dir. Oyuncular Vali Paşaya fa
tanbulda büyük bir Turk miaa
firperverliğile kar§ılandıklan • 
nı ve bundan dolayı çok mem• 
nun olduklarını ıöylenıişlerdir. 

1 O kişilik bir çete 
yakalandı 

YOZGAT, 27 A. A. - Ha
lepten kaçak eşya getiren ve si
gara kağıdr, tütün kaçakçılığı 
yapan Çerkezlerden mürekkep 
10 kişilik bir çete yakalanmış
tır. Yüzlerce kilo tütün, mü
him miktarda ipekli eşya müsa 
dere olunmuştur. 

,. ' 
Piyango 

KUPONU 

Bu kuponu kesip 
saklayınız. ---

Piyango laf si/Atı 7 
sahl/enılzdedir. 

ncl 

AN KARA 27 (Telefon
la) - Münhal meb'usluk
lar için intihabm yaz sonu
na tehiri ihtimalinden bah
sedilmekle beı.aber diğer ta 
raftan mazbatalaTI muallel 
görülen meb'usların tetki
katını ikmal eden muhtelit 
encümenin mazbatasım ya
rınki içtimaa yetiştirmesi 
kuvvetle muhtemel görül
mektedir. Bu takdirde mün 
hal meb'usluklarm adedi on 
üçe baliğ olaca7ctır. Halk 
lrrkasmm bütün bu mün-

. haller için namzetlerini tes 
bit etmiş olduğu da söylen 
mektedir. Onun içindir ki 
gelecek hafta içinde Dahili 
ye vekaletinin kısmi intiha 
bat yapılması hak/unda la
zım gelen vilayetlere tebli
gat yapması ihtimali üzerin 
deki tahminler daha ziyade 
itimadı celbedecek vaziyet 
arzetmektedir. 

Kuponlar 
Mümesı.illerin teklifleri 

ne intizar ediliyor. 

M, Vayt 11e M. Deklozier 
ANKARA 27 (Telefonla) - iki 

gündür biuniller mümeuillerile hiç 
bir temas olmamııtır. Buna sebep 
muralıhaumız Saraçoğlu Şükrü Be
yin hafif rahat11z bulunması ..... 

Mümessillerden bulunacak sure
ti halle dair mali ve ikbsacli vaziye
timiz hakkında yapbkları tetkikat 
neicesinde tekliflerine 
mekedir. 

Kazanç 
Vergisi 

intizar ed.iJ .. 

Kimlerden vergi 
alınmayacak ? 

iktisat encümeni layi
hada ne gibi 

tadilat yapacaktır. 
ANKARA, 27 (Telefon) -

lktısat encümeni yeni kazanç 
vergisi layihası, kanun layiha
smda yapacağı tadilat meya
nında: 

1 - Günde 75 kuruştan a:ı 
kazanan işçinin ve 20 liraya ka 
dar maaş alan memurlarm ver 
giden istisnasma. 

2 - 60 liraya kadar maaş a
lan memurlardan yüzde 3 ve 
60 liradan yukan maa§ alanlar 
dan ise yüzde 5 nisbetinde ver 
gi alınmasına taraftardır. 

Dün2 müheyyiç hadise oldu ve bir 
kadın sokak ortarında öldiirüld~ 

Karısını ölduren adam kendi boğazını da 
ustura ile parçaladı, belki de ölecek! 

Bir intilıar tla istasyonda oldu ve: "Canımı wriri• de 
Yunani.~tana gitmem,, diyen atlam kentlisini vurdu 

Oilı:eJ ıan · ıtıır all:ademfıf müdilr maavlnt Şevket Beyl11 karıaı•ı &hlilrdüiil: 
· Çuhrç•flll• oototı 

'ııl 

Hadiseden sonra çocaklar evde konuşulanları dinlegorlar 

.Birinci hadise / 
Dün sabah IHtiklafta Ekmekçi

bB§ı mahallesinde Kömürcü soka
ğında feci lıir cinayet olmuş, Güzel 
San'atler Akademisi müdür muavi
ni 11e fransızcıı muallimi Ali Şevket 
Bey zevcesi 24 Üncü ilk mektep 
muallimlerinden lclal hanımı taban 
ca Ue öldürdükten sonra, kehdiıi 
de ustura ile hançereaini keserek 

intihara teşebbüs etmiıtir. 

Ali Şe.,, ket Beg kimtlir? 
Dün akf8D1ki gazeteler bu mü

euif cinayette ismi ıeçen aati res· 
ııam Şe-rket Bey olarak tanrtmıılar
dır. Ressam Şevket Bey Hisarda 
oturmaktadır ve bu vak'a ile alaka-
11 yoktur. Zevcesini öldüren :zat reı 
sam deiilclir. Sadece Franıızca mu· 
allimiclir ve Güzel San'atler Akade
mlıi müdür muavinidir. 

Ali Şevket Bey evvelce Maarif 
V ekileti ilk tedrisat müdirlyeti u

mumiyeıi şube müdürlerinden iken 
4 sene evvel Güzel Sıın'"tler Ab
demiaine tayin edilmiıtir. 

/citil Hanım kimdir? 
idil hanım Beıiktat 24 Üncü ilk 

mektep muallimlerindendir. Beıik
taıta Ekmekçi başı mahalleainde 

Yunanistan• ıltntepn •dam 
lıastanege f8tilr•lif•or 

Set bqında biraderi muallim Etem 
Beyin ikamet ettiti inayet luuıımn• 
evinde otunnalııtadır. 

Ali Şevket Bey enelce Saime 
hanım iaminde bir hanımla evli i
miı. Hatti bu hannnclan iki çocuiu 
ela varmıı. Saime haıum vefat eı
miı ve Ali Şevket Bey çocuklarına 
balcbrmak için anneslnf B"!iktaıta 
Şenlikdede mahallesinde ikamet et
tiği eve eellıetmişıir. 
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HARİCİ 
'• 

HABERLER •• 
No: 76 

1 1 
Yalz• n M. Y.tavuz Amerikada. heyecan veren bir ses 

Rumlar üçe ayrı mış ı.. _,__ ____ _ 
~· 

Amasyada sellerde 
15 kişi boğuldu ---o--- Ayandan M. Borah: "Terki teslihat namına 2 senedir 

Genadyos rumlar menfeatine her meydana çıkarılan eser, bir yığın kağıt parçası,, diyor 

1 

gün bir imtiyaz fermanı alıyordu .. 
halk bu suretle üçe ayrılmış ve 
bütün Rumlar ayn ayrı birer 
zümreye temayül etmişlerdi. 

1 1 
l 

Sultan Mehmet, Firuz paşa
dan çok emindi. Ecnebilerden 
böyle bir rüşvet alacağına ihti
mal vermemişti. 

- Firuz namuslu bir adam
dır. Hazinenin menfaatini bir 
Arap cariyeye değişmezt 

Diyordu. 

Üçüncü zümreden İstanbul 
da kalan iki mühim tahsiyet 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

vardı: 
Sinyor Kontarino .. 
Genadioı .• 
Sultan Mehmet, (Genadios) 

yolı. u Fenere başpapas nasbetmişti. İkindi vakti Hüsrevle 
çıkmıılardı. 

Sultan Mehmet. Bizanslılar 
;nasında hakiki bir tesanüt te
minine çalıtıyordu • 

Genadios bir taraftan Rum
lann menafiini temin etmek i
çin her gün bin türlü imtiyaz 
fermanı allf'ken, diğer taraftan 
da paditahın mizacına göre ha
reket ederek kendisini sevdir
meğe çalışıyordu. 

' 1 

1 • 

• ·ı 
'1 

' . 

Firuz Paşa etrafında dönen 
dedikodular İstanbul romları
" da alevlendirmşti. 

Bizan.ı'ın muhasarası 
sında, şehri müdafaaya 
imparator olmak üzere 
verenler: 

Jüstinyanos .• 
Y orgios F rançiı. 
Teofilos •• 
Romos •• 
Teodor .. 
Şair Priamos •• 

eana
batta 
karar 

Gibi, halkın itimat ve teveccü 
htinü kazanmış kimselerden i
baretti. 

1 Şehrin sukutundan evvel 
• t Türklere sulh teklifi münuebe 

tile, zaten müdafaa ve mukabe
leye taraftar olmayan bazı kim 
seler de, alenen muhabere ve 

r 

n' 
5 ı mLidafaanm aleyhinde bulunu

yorlar ve halkı asilsız şayialar• 
la zehirlemeğe çalışıyorlardı. • 

Bu zümrenin ekseriyetini a
sılzadeler ve ecnebiler teşkil e

,; • diyordu. Bu meyanda: 

t • 

•< 

r 
n 
ctı 

s 1 

~ . 

J 

Agripos .. 
Katakozinos .. 
Trevizano .. 
Orhan çelebi .. 
l.ukas Notaras .. 
Nikeforos .. 

Ve sair isimleri tesbit edil-
rr ' 

'
İ 1 memiş şahsiyetler vardı . 

Bunlardan başka, Hizana si
o , yasetine hakim olan ve bazen 

le 

harbi, bazen de sulhu isteyen, 
fakat son zamanlarda dini bir 
tahakkümle müdafaamn deva
mına taraftar görünen bir züm 

- , re daha vardı: 
rr , 

aı 

Kardinal Ciyovani •• 
Kardinal Gitti .. 
Sinyor Kontarino .. 
Genadios .. 
Evyenios .. 
Sinyor Loredano .• 
Bu zümrelerden müdafaanın 

kı devamına karar verenler Kra
l' im etrafında toplanmışalrdı. 

d Sultan Mehmet (Bizans) ı 
e 1 fethettikten sonra, bu zümre-
' !erin sergerdelerinden pek azı 
c lstanbulda kalabilmişti. Fakat 

Sultan Mehmet, her şeyden 
ve herkesten ziyade Sinyor 
(Kontarino) ile metgul olma
ğa baılamııtı. 

Halkın bir kısmım hala ken 
di peşinde sürüklemek istidadı 

1 
m el'in muhafaza eden Sinyor 
Kontarino, (Firuz) Paşa aley
hinde de gizlice tahrikat yap
mak fırsatını kaçırmayan sinsi 
bir adamdL 

Büyük bir sal ile (Küçük li
man) ı geçerek kartı sahile çık 
mıtlardı. 

Sultan Mehmet, yolda Hüsre 
ve sordu: 

- Firuz hakkında neler iti
liyorsun? 

- Firuz Pa9aya kim dll uza 
tabi lir ,şevketlim? O, devletin 
en namuslu bir adamıdır~· 

- Halk ne diyor .. Rüşvet fa 
lan aldığını duymadın mı? 

Rüşvet mi?! Ne büyük ifti
ra ... Herkesin ona hürmeti var· 
dır, paditahım ! 

- Ecnebi gemilerinden rüş
vet aldığını söylüyorlar •.• 

Hüsrev gülümsedi: 
- İnanmayınız, ıevketlim! 

yalandır ••. 
- Yalan olduğuna nasıl bük 

metmeli? 
- Sinyor (Kontarino) nun 

adamlarından buna benzer büh 
tanlan kulunuz daima işitir
dim. Onun için yalan olduğuna 
kanaatim vardır. 

- Demek ki sen de (Konta
rino) nun adamlarından duy
dun, öyle mi? 

- Evet padİ§ahım! Bu a· 
dam, ( Firuz) Paşanın eski düş 
manlarındandır ..•• 

- Bu düşmanlrktan Konta
rino'nun kazancı ne olabilir? 

- Firuz Paşa, Hisar muha
fızlığından değiştirilecek olur
sa, yerine gelecek kumandam 
• her ne bahasına olursa olsun -
elde etmek mümkündür, diyor
lar! 

Bitmedi) 

ı: 

:: Belgrat konferansın da .. 
kadınlar ne görüştüler 
Verilen karara göre, kadınlar da 
sulh davasına yardım edecekler. 

Belgratta toplanan "Allienc:e 
.nternationale des femmes" sulh 

( konferansına, Türk Kadın Birliği 
c namına İştirak eden Seniha Rauf 
r' hanımın avdet ettiği yazdm11b. Se-
' niha Rauf H. bu konferan• hakkın

: İ da bir muharririmize şu maliimab 
vermittir: 

'· - Konferans Belgrat Darülfünu 
nunda toplandı ve üç gün devam 

ı etti. Maksat 1932 de Cenevrede top 
, 1 !anacak tahdidi teılihat konferansı-

na. verilmek Ü7.ere, her memleket 
• 1 l!fk&rı umumiy esini sulhe hazırlaya

cnk bir is tida mevzuunu hazırla .. 
maktı. Konferansa Amerikadan ve 
AvrupanJn her yerinden kadın mu .. 
rahhaslar gelmiştir. Cemiyeti Ak-

ı vamdan da murahhaslar vardı. Bu 
murahhaslar iktısadi cihan buhra• 
nrna ve terk! tes lihata dair malll
mat verdiler. Kadın hatipler fikirle
rini söyledileı· . 

(Jç gün devam eden konferans

tan şu anlaııldı. Fen ilerledikce 

harp vesaiti mülhit bir ıekil alıyor. 
Bundan sonra bir harp, İnsaniyet j .. 

çin bir intihar olacaktır. 
lktısadi buhranın sebeplerinden 

biri de, devletlerin harp bütçelerinin 
ağırlığıdır. Efkarı umumiyeyi ha
zırlamak için, kadınlara, muallim
lere ve mürebbiyelere de vazifeler 
terettüp ettiği anlaşıldı. 

Konferansta her milletin yalnız 
kendi haklarını değil, başka milletle 
rin de haklarını gözetmeleri lizım 

geldiği kabul edildi. Terki teslihahn 
gayet mühim ve müşkil olduğunu 

kimse inkar etmiyor. Yalnız müte
kabil hüsnüniyet gösterilirse, tedi
hat yarışının bir derece önüne ge. 
çilebileceği anlaşılıyor. 

Konferansta iki karar ittihaz e
dildi. Bu kararlara nazaran, biri 
sulh için, biri beynelmilel iktısadi 

vaziyet için iki istida verilecektir. 

Bu kararlar ayni tarihte neşredile· 
c.ektir. 

Konferansım son ı:ünüode her 

Telsizle 
Amerika'nın her 

tarafına 
söylenen nutuk 

l'rf. Borah 
VAŞİNGTON 27 (A..A.) -

Ayandan M. Borah memleke
tin her tarafına telsiz vasıtasi
le neşredilen bir nutkunda cle
miıtir ki: 
"- Yakında toplanacak u

mumi tahdidi teslihat konfe
ransından Cemiyeti Akvamı bu 
mesele hakkında 12 seneden be 
ri ortaya döktüğü hiç bir iıe ya 
ranıaz bir yığın kağıt parçala
n arasına karışmış bir tetkik 
programından başka bir şey çı
kacağını beklemek abestir.,, 

M. Borah nutkuna ıu suretle 
devam etmiştir: 
"- Bilhassa Versailles mu

ahedesi, Rusya meselesi, deniz 
işleri hakkında Fransa ile İtal
ya arasında mevcut ihtilaf, 
Avusturya. Alman gümrük bir 
liği tahdidi teslihat yolunda 
ileriye doğru ehemmiyetli a
dım atılmasına mini olan bir ta 
kım engeller mesabesindedir.,, 

M. Borah son söz olarak Sov 
yetler birliği hükllmetinin ta
nınmasını ve bu memleketle ti
caret münasebetlerine yeniden 
girişilmesini tavsiye etmiştir. 

M. Briand istifa 
etmiyor 

PARIS, 27 A. A. - Resmi
dir: M. Briand Hariciye Nazır
lığını muhafaza etmektedir. 

(Havas) 

Hususi idareler 
ANKARA 27 - Vilayetle

rin hususi idaresine ait kanun 
layihası Heyeti vekileden Mec
lise verilmek üzeredir. Layiha
daki esaslara göre, vilayet büt
çeleri kanuni nisbetlerle değil, 
ihtiyaçlara göre tanzim oluna
caktır. Yol parası asgari 6, aza 
mi 8 lira olacaktır. 

Umumi meclis intihapları 
bir dereceli yapılacaktır. 

Yüksek mühendis 
mektebi 

ANKARA, 27 (Telefon)
Yüksek muhendis mektebinin 
tahsisat harici teahüdatının su 
reti tediyesine dair olan layiha 
bütce encümeninde müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

Sofya sefirinin ziyareti 
Sofya sefiri Tevfik Ki.mil Bey 

dün muhtelit mübadele komisyonu• 
na göderek Türk hey'eti yeni reisi 
Şevki Beyle bir müddet görüşmüş

tür. 

memleket murahhaslarının raporla

rı okundu. Bunlar da ne§redlecek
tir. 

Balkan konfeı·ansı da 20 mayısta 
toplandı. Teşrinievvelde lstanbu!da 
toplanacak Balkan kongresinde faz
la kadm aza bulundurulması da g'Ö

rÜ!üldü. Geçen seneki kongre<le pek 
az kad1n aza vardL 

Meşrutiyetin ilk seneleri zarfında 
Selanik' e yeni bir lspanyol konsolo
su gelmiş. Bu konsolos sokaklarda 
dolaşırken, kendi lisanmm, memle
ketin ana lisanı gibi konuıulduğu 
nu görünce hayret etmiı. fıpanyol
c:a konuıanlann, 15 inci asrın sonu
na doğru kendi memleketinden tar
dedilen museviler olduğunu iıitin
ce: 

- Yazık, demiı. Dört asırdan be
ri lisanlarını muhafaza etmek sure
tile l spanyaya merbutiyetlerini İs· 
pat eden bu unsuru gaip ettik. 

Bunu İfİten bir Türk te diyebilir
di ki : 

- Yazık, l ıpanyadan tardedikle
ri zaman aramua aldtğımız bu un
sur, dört asırdan beri aramızda ya
şadığt halde hata lisanımızı öğrene
medi. 

Fakat galiba o zaman lspanyol 
konsolosunun hayıflandığım gö
ren bir Türk bulunmamıı, bulun
saydı da o zamanın zihniyetine gÖ· 
re ne söyleyeceği pek mailim de
ğil. Ancak l spanyol konsolosunda 
yirmi ıene evel gördüğümüz neda
metin daha mühim bir tezahürüne 
şah;t olunuz: Yeni ispanya Cüm
huriyeti ,dini devlet işlerinden ay<r
dıktan, Cizvitleri de memleketten 
kovduktan sonra 1492 senesinde is
panyadan tardettikleri yahudileri 
geri çağınyormut- Yani tam 439 se. 
ne geç kalmıı bir daveL .. 

1492 senesindeki Yahudilerin bu 
davete ne cevap vereceklerini bil
miyoruz. Fakat görülüyor ki 1931 
Yahudileri davete pek iltifat etmi. 
yorlar. 

hpanyada layikUğin ilAm cümhu. 
riyet il&nından d;ı!Ja ıümullüdür. 
Çünkü ispanya asırlardan beri ka
tolik taassubunun tahauüngahla
rmdan biri idi. Diğer, Avrapanın 
her memleketinde clevlet itlerinden 
ayrıldıktan sonra dahi, lspanyanm si 
yasi hayabnda mühim bir rol oyna• 
makta devam etti. Memlekette istib
dat dinin, din de isibdadm istiııat· 
galn olmuılar ve el ele Y'Ürümüıler
di. lspanyol Kralın.m ünvanlarnıdan 
biri de "en katolik batmetpenalı,. 
idi. Bunun içindir ki istibdat ve 
mutlakiyetle beraber dipten ·yuvar
landL 

Her tarafta kiliseler yağma edi
liyor. Papaslar memleketten kovu
luyor. Bu, lopanya için büyük bir 
inkılaptır. Fakat buna biç te tatma
mak lazımdır. Çünkü ıimdi kilise 
ve papaslar aleyhine ıahit olduğu. 
muz tezahürat, asırdan beri sürüp 
gelen tazyik siyasetinin bir aksül
amelidir. O siyasi tazyik ve o dini 
taassup ki enkiziıiyon faciası bunun 
yalnız bir safhasıdır. 

ispanyadan kovulan papaslara a
cıyanlar, papaslann vicdanlara hük
mettikleri zamanı hatırlayarak, b11 

hesap tasfiyesinde gene pek ucuz 
kurtulduldannı takdir etmelidirler. 

* * ~ 

Suzan H.ın İşi 
lZMlR 27 (Hususi) - Ha

fize Suzan Hanım meselesin
den birinci istintak hakimliği 
Fransız konsolosu M. Murey'in 
de ifadesini almağa lüzum gör
mü,tü. M. Mw·ey vilayete mü
racaat ederek, ahkamı şahsiye. 
ye ait bir iş için ifade vermekte 
mazur görülmesini rica etmiş-
tir. · 
Vilayet keyfiyeti müddeiumu 

miliğe ve alakadar vekaletlere 
bildirmiştir. 
İstintak hakimliği konsolosun 

gösterdiği mazereti kanuni bul 
madığı için, üç gün bekleyecek 
tir. M. Murey bu müddet zar
fında davete icabet etmezse ih
zaren celbedilecektir. Mesele 
hukukçular arasında münakaşa 
yı mucip olmaktadır. 

Fırtınadan sonra 
Evvelki geceki fırtınadan Da 

rıca civarındaki bazı telgraf di 
rekleri devrilmiştir. Bu yüzden 
Ankara ile İstanbul telefon ve 
telgraf hatları arızaya uğramış 
tı. Dün sabahtan itibaren hat 
çavuşlarının sarfettikleri miite. 
madi gayret neticesinde gerek 
telefon, gerek telgraf hatları 
saat 14 te tamamen düzeltile
bilmiştir. 

M. Blum 
Tehdidi teslihatı 

nasıl 
anladığını söylüyor 

TOURS, 26 (A.A.) - Sos
yalist kongresin<IP •~h.ı;A: • ~~
lmat meseles: 
müzakere edil- ' 
diği sırada M. 
Blum söz ala
rak sosyalizmin 
milli müdafaa 
ile telif edilelY 
leceği hal ve ·.,e 
ziyetleri tayin• 
çalışmış ve de 
miştir ki: "Me. 
seli bir harbin '''· ,.~ _: ,,1 
başlangıcında muhaliflerden 
hangi tarafın mes'ul olduğunu 
anlamak imkan dahilinde de
ğildir. Y alnı:z hakeme müraca
at usulünün tatbikı halinde mu 
teamz ortaya çıkarılalsilir ve 
hakeme müracaat etmek iste
meyen, siliha davranan taraf 
mutaarnz ve mütecaviz adde
dilir.,, 

M. Blum beyanatına şu su
retle devam etmiştir: 

"Şayet Fransa Cemiyeti Ak
vamın tatbİık edilmesini ilti
zam ettiği tedbirlere riayet et· 
meksizin bir harbe atılacak o
lursa sosyalist fırkasına teret
tüp edecek vazife silaha davra
narak ayaklanmaktan ibaret ol 
malıdır. Ben ıu kanaatteyim ki, 
Fransa bir taraflı tahdidi tes
lihata ön ayak olursa umumi 
tahdidi teslihata yol açmış ola 
caktır . ., 

M. Blunı, bundan sonra dik
tatörlük usulünü tatbik eden ve 
hiç bir murakabeye tabi olma
yan hükUmetlerin bakası sulh 
için bir tehlike tetkil ettiğini 
temin eylemi,tir. Mumaileyh, 
milis yani müsellah millet usu
lünün teslihatın tedricen lahdi 
dini son derecede güçleştirece
ği fikrinde olduğunu söylemi!, 
milli sivil ve askeri tayyare teş 
kili.tının ortadan kaldırılması
nı ve bu teşkilatı idare hususu
nun Cemiyeti Akvama bırakıl. 
masını tavsiye etmiştir. 

Mudanya - Bursa 
hattı 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Bütçe Encümeni bugünkü içti
maında Mudanya - Bursa hat
tının satın alınmasına dair hü
kllmetin teklif ettiği layiha üze 
rinde tetkikatını ikmal etmiş
tir. Encümen Nafıa vekilinin 
verdiği izahatı dinlemiş ve hat
tın 50 bin liraya mubayeası tek 
lifini kabul etmiştir. 

Bursa'da muayeneye 
sevkedilenler 

BURSA, 27 (Hususi) -
Zührevi emrazla maluliyetleri 
iddia olunarak muayeneye sev
kedilen kadınların adedi, bir İs
tanbul gazetesi muhabirinin bil 
dirdiği gibi 50 değil 20 dir. Mu 
habirin zabıtaya ihbar ettiği di
ğer esami hakkında yalmz tah
kikat yapılmıştır. Bunlar mua
yeneye sevkedilmemişlerdir. 
Bunların bazıları muhabir a
leyhine dava açmışlardır. 

Bir Fransız zengini 
Bursa'da 

BURSA, 27 (Hususi) 
Fransız yüksek sanayi müesse 
selerinden birinin müdürü olan 
M. Doran hususi yatile Mudan 

Evler yıkıldı; yaralanan çok. Burdurd 
da 3 kişiyi seller götürdü. 

AMASYA, 26 (A.A.) -
Dün saat 6 da başlayan ani ve 
çok şiddetli yağmur neticesin
de şehre yarım saat mesafedeki 
Seheni köy ve Bağnadan gelen 
seller bir çok tahribat yapmış. 
tır . 

Sekiz kadın, bir erkek ve iki 
kız çocuk olmak üzere 11 kişi 
ölmüş biri erkek biri 
de kız çocuğu olmak 
üzere ilci kişi kaybolmut
tur. 15 i mütecaviz ağır ve ha
fif yaralı vardır. Morano kö
yünde 8 ev kısmen Seheni kö
yünde 3 ev, cami, mektep ve 
bağlarında 9 köşk ve 60 şı mü
tecaviz meyva ve üzüm bağı ta 

, mamen harap olmuştuı-. Bura 
Hililiahmer şubesi, valinin ri
yasetinde toplanarak imdadr 
sıhhi heyeti teşkil etmiı ve der 
hal vak'a mahalline gönderile
rek felaketzedelere muavenette 
bulunulmuştur. Şimendifer is
tasyonu tamamen su altında 

kalmıştır. İstasyon parkı mah
volmuştur. 

Hacı Bayram, Samurçay is
tasyonları arasındaki tahribat 
6 kilometre kadardır. Samsun 
-Amasya tren hattı beş gün İ§
lemeyecektir. 

Uşak civarında da şiddetli 
yağmurlar yağıyor 

UŞAK, 26 (A.A.) Üç 
günden beri şehrimiz civarında 
şiddetli yağmurlar yağmakta-

Tarsusta 

dır. Hava oldukça soğuktur. 
lirde şiddetini artıran yağm 
afet şeklini almıt ve husule g 
len seller 2500 dönümlük a 
ziyi silip süpürmüştür. 

Ayrıca üç kişi, 300 hayv 
5 ev seller tarafından göt" ·· 
müştür. 

Kaymakam ve jandarma 
mandam mahalli vak'aya gi 
mitlerdir. Diğer bazı 'köyle 
de hasar olduğu tahmined· 
mektedir. Bu gün şehirde de 
dırımlarla müterafik şiddet 
yağmurlar devam etmektedi 
Zarar ve ziyan teıbit edilm 
tedir. 

Ankara treni 
ANKARA 27 (Telefonla) - E 

velki akfamdan beri Bozöyük ha" 
sine yağmakta olan şiddetli yağın 
neticesinde husule gelen seller 
kmm üzerindeki hatlı tahrip etmi 
tir. Hatbn takviyesi dolay11ile za 
trenlerin seyrüseferinde teehhür 
kua gelmektedir. Ekıpreı bu sa 
saat 11 de ve posta treni saat J 
te ıehrimize gelebilmiftir. 

Diğer taraftan Küçük Yozgat 
Buzcu Ali Hi•ar, Kdmçlar ve Ku 
ğa karyeleri ziraatini ıel basımı 

Mezruabn dörtte üçü harap olınu 
tur. insanca zayiat yoktur. frma 
istasyonunda Irmak çiftliği mezru 
atını seller imha etmif çiftlik iıçil 
müşkülatla kurlarılabilmiştir. Ay 
mahalde barut fabrikaları evlerin; 
bir kısmı su altında kalmı,tır. 

bir kaza 
TARSUS, 27 (Huıusi) - 1 nin Henkler ismindeki pilo 

Dün aktam yolunu ıaıırarak aslan Fransızdır. Vaktile aslıi 
Tarsus istasyonu civarına in- firarisi olarak, Somatraya ka 
mek isteyen bir tayyare tele- çıp para kazanmıı ve orada 
fon tellerine takılarak sukut Londraya giderek aileaile g
etmiş ve devirdiği direklerden rüşmüştür. Tekrar Somatray 
birisi 8 yaşında mektepli bir dönmek için satın aldığı tayy 
çocuğun vefatına ve iki çocu- re ile yola çıkmış ve yolda bu 
ğun da hafif surette yaralanma kaza başma gelmiştir. Hol 
sma sebebiyet vennittir. Tay- da pasaportunu hamildir. 2 
yarenin ön kısmı parçalanınıt- mayısta lstanbuldan geçmit· 
tır. tir. Hakkında tevkif müzekke 

Tahkikata nazaran tayyare- resi kesilmiştir. 

Atina' da bir sui kast 
M. Venizelos'un evinin civarında 

iki paket dinamit bulundu. 
ATINA, 26 A. A. - Dün 

gece tanınmış sanayicilerden 
Kanellopulos'un otomobil ga
rajı önünde iki paket dinamiti 
havi bir kutu bulunmuştur. Ku 

tuya 12 metre uzunluğunda bir 
fitil raptedilmiş bulunuyordu. 
Garaj M. Venizelos'un ikamet-

gihma 100 metro mesafededir. 
Bazıları bunu komünistlerin 
M. Venizelos'a kartı bir süika• 
tı olarak telakki etmekteler ise 
de son günlerde itten çıkanlan 
amelenin Kanellopulos'a kartı 
bir intikafDI mevzuu bahaoldu
ğu daha kuvvetle muhtemel
dir. 

1930 bütçesi için munzam ve 
fevkalade tahsisat 

ANKARA, 27 A.A. - Büt 
çe encümeni Maliye Vekaleti
nin 1930 bütçesine munzam ve 
fevkalade tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanun layihasını 
tetkik ederek berayı tasdik he
yeti umunıiyeye sevketmiştir. 
Meclisin yarınki içtimamda 
müzakere edilecek olan bu ka
nun liyihasile Maliye bütçesi
nın 190 ıncı faiz ve acio faslına 
750 bin lira zammedilmektedir 
ve 1930 senesi maliye bütçesin 

de açılacak olan 135 inci fasla 
bir milyon yirmi bin lira tabsi· 
satı fevkalade istenmektedir. 

Bu fevkalade tahsisat ile 
Türk Ocakları merkez hey' eti 
tarafından yapılmış olup 1714 
numaralı kanun ile hazinece 
üç sene zarfında tesviyesi ka
bul olunan borçlar def'aten ö
denecektir. Bu suretle bu borç
lar için aleddevam yüksek faiz 
vermekten kurtulunmuş olacak 
tır. 

Bir Sovyet tahtelbahiri battı 
MOSKOVA, 26 A. A. -

ya'ya gelmiştir. M. Doran Bur Fenlendiya körfezinde 22 ma-
sada elektrik şirketi müdürü yısta batma talimleri yapan bir 
ile temas etmiş, belediyeyi ziya Sovyet tahtelbahiri talim esna
ret etmiştir. Bursadaki sular- sında suya batmış, meçhul bir 
dan istihsali mümkün elektrik sebepten dolayı bir daha su ü
kuvvetinin derecesi hakkında zerine çıkamamıştır. 

ması için bütün tedbirler alın
mıştır. Kaza mahallinin sek
sen, yüz metre derinliğinde ol
maH tahlis ameliyesini fevka
lade güçleştirmektedir. Torpi
to filoları hadise mahallini ckı.i· 
mi bir tarassut altında bulun· 
durırıaktadır. tetkikat yapmaktadır. 1 Geminin yukarıva çıkan!-
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Sinamacııar bugün 
Ekononıi 

iş limited bitti, sigor
ta ya hücum başladı 

halkın aleyhine 
bilakis lehinedir 

Tarife tadilatı 
değil, 

Ticaret müdürü yeni tarifeler hakkında izahat 
ve yapılan neşriyata cevap ··-w:vor 

Bir kaç cün iş limited ııibi mem 
l.keı iktısadiyatına faidesinden ma
•da biç bir zaı-arı dahi muhtemel ol
lrıayan iş limited teşekkülüne ulu 
.,.tıı hücum etmeyi adet edinen bir 
~Uete şimdi de sigortacılık telki
h at heyetinin lüzumsuzluğundan, 

Belediyede 

Netice alındı 
Adada iskele karşı

sındaki kilise 
istimlak edilmiştir 
Büyükadada iskelenin karşı

sındaki büyük Rum kilisesinin 
istimlaki için belediye ile kilise 
heyeti mütevelliyesi arasında 
ihtilaf çıkmış, ve Rumlar tem
yize müracaat etmişlerdir. 
Temyiz mahkemesi tahkikatını 
ikmal etmiş ve kilisenin istim
lakine karar vermiştir. 

Belediye kiliseyi derhal is
timlak ederek meydanı genişle
tecektir. Meydanın ortasına kü 
çük bir abide rekzedilecek ve et 
rafına çiçek dikilecektir. Bu su 
retle burası adanın en güzel 
meydanı olacaktır. 

Haliç şirketi ve 
Belediye 

son sözlerini söyliyecek 
~~ Sinemacı~arve \r5

0 
, 

~~ son vazıyet . ruyuruz 
-ıı 

Tıcaret ve sanayi odası --
Ik. k A • •• ı her gün bir "Sicilli Ticaret 

1 atıp ruşvet a ır- M•lıkemege müracaat edip gazetesi ve _piyasa. cetv_eli,, 
etm~mek için neşreder. Tıcaret alemmde 

k k ı d ' 
bugün karar verilecek doğru haberin ve zamanın en ya a an 1 e Vilayetin wn tamimi üzerine si- büyü~ bir kıy~e.ti o/d~ğ~-

nemacılarla çıkan ihtilaf eski şeklini na gore, oda gıbı resmı bu 

Bir davayı gôya maznunun lehine 
çevirmek behanesile para almışlar 

Müddeiumumilik evvelki akşam 

çok mühim bir cürmü meşhut teı· 

bit ettirmiş ve bu cürmü meıhut ne
ticesinde 1 kinci Ceza mahkemesi 
katiplerinden Salih ve Turhan Bey
lerin tevkiflerine lüzum görülmüı-

tür . 

Hidise ıudur: Tütün inhiaan 
memurlarından Nedim Beyin ikinci 
ceza mahkemesinde bir zina davası 
var. Salih ve Turhan Beyler, bu da
vayı kendi lehine neticelendirmek 

lih ve Turhan Beyler Tokatlıya ge-

lirler. Sivil zabıta memurlan bir ke-

narda, onlarJ göz hapsine alıp bek· 

ferler. Çok geçmeden Nedim Bey, 

cebinden elli liralık banknotu çıka-

rıp Turhan Beye uzatır. O da hiç 

bir ıeyden şüphelenmiyerek parayı 

cebine atar. işte Wm bu sırada za. 

bıta memurları Turban Beye ye1kla 

şıp en ufak bir hareketine meydan 

\lermeden üzerini ararlar. Tabii: nu-

muhafaza etmektedir. müessese tarafından her 
Sincm~cıların talimatnameye gün neşredilen böyle bir ga 

madde n»dde itirazları üzerine dün zetenin, tüccarların son de-
bir muharririmiz Vali muavini Fazlı rece işlerine yaraması tabi-
Bey ile görü~müştür. idir. Çünkü tüccar piyasa-

Fazlı Bey diyor ki: nın meddü cezrini bu gaze-
"- Talimatnameden maksat ha- tedeki resmi cetve/lerderı 

zinenin hukukunu muhafaza etmek- takip edebilir. Dün aldığı-
tir. Biz bu talimatname ile mü,ki- mız 26 mayıs tarihli nıisha-
lat çıktığına kani değiliz. sında aynen şöyle noksan 

Bir seans için alınan biletin di- ve manas: güçlükle anlaşı-
ğer seanolarda istimal edilmemesi fır bir ilan göı·dük: 
e•astır. Ancak oyun başladıktan YUMURTA iHRACAT 
•onra, biraz teahhurla gelenlerin gir TACIRLERININE 
melerini temin için gişelerin beş on Nazarı dikkatine 

d~~lca da~a a~ık_, b.~lu.nd~~lmasına j Yunanistana ithal edilecek 
musaade cıhetı duş:unuld>ıhr. Bu ci- 1 yumuı·taların damgalanmasın'.t. 

1 

'Yelin tarifeleri bir türlü ikmal 
d<tııediğinden ve yapılan tarifclc· 
~de halkın aleyhine olduğundan 

SClrneye başladı. Alelade söz ol
llıaktan başka bir kemiyet ifade el

lrıeyen bu y=ılar hakkında Ticaret 
lrıiidlirü Muh•in Bey diyor ki: 

0 

b· - Sicortacılık tetkikat hey'eti 
ı:r •eneden beri tatbik sahasına kon 

Haliç şirketi hakkında bir 
müddetten beri belediyenin yap 
tığı tahkikat ikmal edilmiştir. 

Daimi encümen bu gün fevka 
• iade bir içtima yaparak ~irket 

ellerinde olduğunu söylüyorlar. Ne
dim Bey tabii alakadar oluyor. "Kaç 
lira vereceğiz?" diye soruyor. iki 

ahbap çavuşlar 120 liradan kapıyı 

maraıı evvelce te~bit edilen elli li· 

ralık Üzerinde çıkınca her ikisini de 

alıp Adliyeye scvkederler. 

heli tetkik ederiz. 1 dair Yunan Ziraat nezareti ta 
rafından ittihnz olunan karftrın l; 
neşrini müteakip ilga ediJmesifc 
hükmü kalmadığı alaka-

Bundan başka sinemacılar dahi 
gelsinler, hl\zİnenin hukukunu sıya. 
net eden başka u!\uJ göstersinler . 
Bunu da tetkik ederiz". 

bılıı olan yeni yanıın tarifesinin hu

•uıj fiatine taallllk eden aksamını 
':•hit ile meşguldür. Vaziyeti husu 
''Yeleri itibarile tarife maddelerin- Ticaret müdürü Muhsin B. 
den h b · b" · l · er an.gı ırıne g rmesı mu- sonra muteber olacaktır. 
~•fık olmayan büyük binalar için 

lJsusi fiatler tesbit olunmaktadır. 

Bu nıesai hitam bulduktan son
;.• lıayat kısmına geçilecektir. Nak-
1Y•t tarifesi ise, üzerinde piyasa j_ 

<ahı vukua gelen tahav,üli'ıtı takip. 
'brıek Üzere teşkil olanan mutahas• 
'

11lat" hey'eti tarahndan tetkik olun
"'•ktadır. Bu hey'ct sigortacılar 
tl.nirei merkeziye.sinde tetkikat he
l-'tti teiai Zübtii Beyin de iıtirakile 
f~ali}·etine dev~m etmektedira 

Sigorta tetkikat hey'etinin bir 

'<nelik masrafı takriben 2000 lirayı 
ı...ıınaktadır. 14 kitilik azası bulu
~n hu komisyona. bir senede verilen 
~'•nın miktan bundan ibarettir. 
li "';e~ sene 2500, bu sene de 500 
t~ tasarruf edilmittir. 

S;gorta tarifelerinin eskisine na:::•n pahalı veya ucuz olduğu nok-
1na: gelince, eskiye nazaran ta-

'••vu·l d · · d e en vazıyet sıgorta a esas 
~lan en1niyet rüknünün tezayüt et

llıiş •e buna mukabil bidayeten ade 
~i ehlniyet hissi veren ulu, orta fiat 
ıtınalara yer kahnamış olmasıdır. 

l:sa, hadlerde e•ki tarife ile yeni•i 
"'•"nda bir fazlalık yoktur. 

Muğlada tütün ve 
buğday 

Tun us ve Cezayir 
müvaredah 

Tekmil Cezayir limanlarile Lo
gos limanı muvaridatına karşı konul 
muş olan muayenei tıbbiy kaldırıl-

mıştır. 

Tunus limanlarından gelen eş~ 

yaya karşı itlafı far ameliyesi kaldı
rılmış olmakla beraber, muayene de 
vam etmektedir. 

Yeni narhtan sonra 
fiatlar yükseliyor 

Belediyenin ekmekteki yumuşak 
buğday miktannı yüzde doksana çı
karması üzerine, yumuıak buğday 

fiatlerinde hiHolunur bir yükselit 
müşahede edilmektedir. Dün borsa
da yumuşak buğday 8-8,5 kuruştan 
muamele görmüştür. Fiatlerin daha 
fazla yükselmesi de beklenmekte

dir. 

Damping'den vaz 
geçiyorlar mı? 

Dün gelen malümata nazaran, 
Sovyet hükümeti kendisine veı·iJe

cek kredilerde akaülan1el tevlit et
memek için, buğday ihracatını mu. 
vazeneli bir surette y~pmağa karar 

vermittir. 

1 

hakkında son kararını verecek
tir. Kararın ne olacağı merak 
edilmektedir. 

Ada elektriği 
Adalardaki elektrik tesisatı 

için icap eden kablolar Avrupa 
ya sipariş edilmittir. Keza mu
havvile merkezlerinin mahalle 
ri de tesbit edilmiştir. Ağus· 
tos nihayetine olmazsa, teşri
nisani nihayetinde tesisat ik
mal edilmi~ olacaktır. 

Dikkatsiz seyrüsefer 
memurları 

Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek son gün 
!erde seyrüsefer memurlarının 
vazifelerine dikkat etmedikle
ri, tramvaylara atlayanlar, ası
lanlar görüldüğü ve bu yüzden 
bir çok kazalar olduğu bildiril
mektedir. Seyrü sefer nizamatı 
na muhalifhareketedenlerin ıid 
detle tecziyesi için bu gibiler ta 
kip edilmektedir. 

açıyorlar. Aralarında hararetli bir 
pazarlık ba~lıyor. Ve nihayet bir 
hayli münakaşadan sonra 50 lira ü
zerinde mutabık kalıyorlar. 

Katipler: 

- O halde, diyorlar, getir para
yı ..... ve ilave ediyorlar: 

- Sonrasını bize bırak ... 

Nedim Bey, anlaşılan bunun çık
maz bir yol olduğunu düşünerek 

kendisinden rüşvet istendiğini ihbar 
etmeğe mecbur oluyor. ihbar üz&
rine Müddeiumumilik makamı der· 
hal harekete geçerek zabıtaya key
fiyeti bildiriyor. Bir taraftan da Ne
dim Bey, katip Beylere ,u teklifte 
bulunuyor: 

- Parayı ben size burada vere
mem. Ne olur ne olmaz. En iyisi ak 

şam Galatada Tokatlı lokantasında 
buluşalım. Hem bir iki bira içeriz. 
Hem de parayı size veririm, diyor. 

Nedim Beyi katiplere vereceği 
eUi liralık kağıt cfaha evvel tedarik 
ve numara~• te5bİt ediliyor. 

Nedim Bey, biraz sonra da Sa--
Sevilmeyen gencin bı

raktığı 4 mektup 
Anası hayatından ümit kesmiş 

dans 
ağla yor. sevgilsi 
salonlarında dolaşıyor! 

MUCLA 26 (A.A.) - Tü
llirı dikme ameliyesinin yüzde 
~oksanı bitmiştir. Birinci çapa 
1ti her tarafta başlamıştır. Ha· 
"alarm dikmeye çok müsait git 
Ilı si tütüncüleri sevindirmekte 
dir. 

Son günlerde: 
Bu kararcla Mütıchidej Amerika- "- Ben hayata küstüm. Yata· ! 

nın ınühim bir im.il olduğu muhak- mak istemiyorum. AH:ı.b.a ısmarl• .. 
kaktır. Geçen ay zarfında Rusyadan ı dık ... " diye mek- . • 

oilunun canını srk:ın, kıskandırıcı 

şeyler yapıyor. Korgen kendisine 
r.azik bakar, o ise ltaba muamele 
ederdi. • 

Avrupaya 191,355 ton buğday ihraç tup brralmrak or- ~ ' Hermine nerede ? 
edilmiştir. tadan lıaybolan 1 

Geçenlerde bir gün Korgen ile 
Hcrmina Opera sinemasında buluı
mak üzere sözleşiyorlar. 

- - a .... a% un m tan ların adedi çoğalana 

Vilayetin sahil mmtakaların 
da arpaların hasadına başlan
~ıştır. Tütün zeriyatından do
a.yı harman ameliyatı geri kal
llıaktadır. Böyle olmasa idi ar
l>ıı rtıahsu!ü Menemenden daha 
~"vd idrak edilecekti. 

Yün fiatları düştü 
Dünya yün piyasalarında bir ay 

•"-.el b"ılıyan gevfelılik devam et
ll\'ktedir. Ahm ve satımda umumi 

lıir durcunluk vardır. Fiatlerde yüz 
"• 15 tenezzül kaydedilmittir. 

Şark yünlerine talep azalmııtrr. 

Türk konsolosu ol-
mayan yerler 

l T Ürk kon•olosu nya vekili bu
'•ru1:~dığı gibi, Türkiye menafiini 
htıllaye eden dost bir devlet mümes 
ıiJt bulunma.yan limanlardan gelen 

\ apuı-Jann ınabalJi memurini sıhhi-" . . · "~•ntlen alacaklan vızeler bundan 

Kambiyo Borsası 
-

)sterlin 1030 Kuron 15,95,00 

Dolar 0,47,25 Şlling 3,36,00 

Frank 12,07,75 Pezeta 4,82,00 

Liret 9,02,25 R.mark 1,97,00 

FrılnkB. 3,39,00 Zloti 4,24 

Drahmi 36,40,00 Penru 2,71,00 

Frank 1. 2,44,20 Ley 79,40 

Leva 65,IO,OO Dinar 26,85,00 

Florin 1,17.~0 Çervoneç 1088 

Borsa 
harici 

f Allın 
. Mecidiye 
1 Banknot 

891!,00 
M,00 

261,00 

Esham ve Tahviliııın nevı 
istikrazı dahili ı;;ı,75 

DUyuau muvahhade 88,25 
ikramiyeli Dem::y~ll!_r1 __ 4,~o 

........... z?IJUı7 .... u~$11KUAU~ 

lst. Polis müdürlüğünden: 
Telsiz telef on ahizesi istimal edenlerin ve 

etrnek istiyenlerin ruhsatname almaları mec
buridir. Buna riayet etmeyerek bila ruhsat 
tadyo ahizesi istimal eyleyenler hakkında şid
dette takibatı kanuniye icra edileceğinden 
henüz ruhsatname almayanların posta telgraf 
ielefon umum müdürlüğü namına lstnnbulda 
büyük postahane binasında telsiz telef on şir

ilan olunur. 

mağ~ başladı. Ga-
rjbj şu ki, bunc 
) apanJarın çoğu~ 

nu da aç veya z3. 

rurette kalanlar 
değil, meyus itık 
far teşkil ediyor. 

Geçen çar?m
badan beri !cay-
bolan, ölümünden 
veya diriliğinden .t~L'...Kl\tllı\ .. & 

Korgen jşiui bitirince tam vak
tinde sinemaya eidiyor. 

Fakat bir çok beklediği halde 
Hermina yok .... içine vesvese giri. 
yor; çıkıyor oradan ve başka sine-

ı matara girerek onu ara yor. 
1 

1

, Bir rakip: Niko 
Nihayet Alkazar sinemasında 0 _ 

yundan çıkanlar arasında Ht:rıninl"-

haber alı11amıyan Korgen de meyu.ı · 
yi, kunduracı Nikonun koluna gir
mi' olduğu halde görüyor ve k"fa-

blr işıktır. 

Annesi anlatıyor 
Taksimde Atıklar sokağında 26 

numarada otu.ran Korgenin annesi 
Madam Anna ile kız kardeşi, dün 
bir mubarririmize ağlıyarak hadi
seyi fÖylece anlattılar: 

- Bizim Korcen yirmi bet yatın 
dadır. Seyyar komisyoncudur. Dük 

1 
kincılara öteberi satar. Oturduiu· 
muz evin bir odasında da Korıenin 
halasJnın torunu Hermina oturmak. 

tadır. 

A•k ateşı 
Hani bir lif vardır: Pamukla 

ateş bir arada durmazmış. işte bi
zim oğlan da Hermineye gönül kap 
tırmı§ ... Güzel, alımlı bir kız da de
ğil amma, cönül bu ..... 

Gôya Hermina de Korgeni ıevİ· 

yormuş ... Eskiden böyle söylerdi. 

Sekiz ag evvel 
Nihayet sekiz ay evvel Korgen 

ile Hermina evlenmeğe karar veri
yorlar, nişanlı gibi yafayorlar. 

Geçen günlt'r içinde Hermina, 

I 

• 

Gaip aşık Korgen 
ıından vurulmuşa <lönüyor Korgen, 
Nikonun yakasından tutuyor: 

- Sen benim evleneceğim kadın· 
la nasıl gezebtlirsin? diye sarsıyor. 

Niko, bunun Üzerine ortadan 
ı,avu~uyor. 

Seni sevmıgorum 
F akal Hermina, açıyor ağzını, 

yumuyor gözünü! Kor gene söyle
mediğini bırakmiyor: 

- Sen kim oluyorı;un? Ben seni 

Turhan Bey, bu parayı Nedim 
Beyden faizle aldığını iddia etmişse 
de tabii bıı gülünç iddiasına kimseyi 

İmandıramamıştır. Turhan ve Salih 

B. )erin evraki ikinci istintak hakim 

liğine havale edilmiftir. Her ikisi· 

nin de muhakemeleri mevkuf olal'ak 

cereyan edecektir. 

İcra tatil 
Yeni sene münaıebetile icra mu 

hasebesinde tasfiye muamelesi yapı

IAcaktır. 

Müstacel iıler müstesna olmak 

Üzere İcra daireMnde 1 haziran 931 

tarihinden 3 haziran ak~amına kadar 

muamele yapı)mıyaccıktır. 

sevmiyorum, istediğinı ile 'gezerim .. 

Bu laflar, zavallı oğlumun kal-
hine ok gibi saplanıyor E vd., 
kavga ediyorlar. 

de 

Meyus günler 
O günden sonra Korgen 

düşünceli idi: 
çok 

- Namusum gitti, diyordu. Ye~ 
meden, içmeden kesildi. DeJi, divane 
gibi idi. H~linden korkuyorduk, ev
den brrakm:yorduk. 

Geçen çarşamba 
Geçen çarşamba Korgen Bebeğe 

gitmek i<tedi. Olmaz! dedik. An
cak bizim işimiz vardı, Sokağa çıka. 
cakhk. Hermina dedi ki: 

- Siz onu bana emanet ediniz, 
sözümden ç;knıaz, bırakmam. Yal

nız kaldıkları vakit Korgen, Henni
naya: 

- Ben arlık seninle baş başa 

kalamam. Beni mahvettin, demiş 
ve evden çıkmış. 

Arkadaşının evinde 
Korgen bizim tarafta bir Rrka· 

daşının evine gidiyor. Orada 
müddf't oturuyer. Sonra: 

bir 

- Benim bir az i,im var, beş on 
dakikaya kadar celi .. iın) diyor ve 
evden paltosunu da •imadan çıkıa 

yor. 

Aradan saatler geçiyor. Korge
nin eelmediğini gören arkada,,, pal 
tosunu alarak evine götürüyor. 

Paltodan çıkan mektuplar 
Korgenin arkadatı, korgenin gi

dip gelmediğini söylüyor ve palto-
•unu bize veriyora 

Bu paltodan kara haber 
Tesadüfen ceplerini Madık, 

mektup ç:rktı. 

çıklJ. 

dört 

Bunlardan ikisi Herminaya idi. 
Aşkını yaz1yor. Si.nema itini yazı

yor, ben dünyadan .gidiyorum, di. 
yor. 

Oteki iki mektup bize ve erkek 
kardeşi nedir. 

Bunlarda, yaşamak istemediğini 
ıöylüyor, dünyadan ayrılıyorum, in .. 

tih>r edeceğim. Erkek kardetim sen 
de anneme ve kız kardeıime iyi bak. 
diyor ve mektuplarda Herminaya 
inkisar ediyor. Hermİna hizmetçilik 
ten ölünceye kadar kurtulmasın. 
diyor. 

Biz iki eözümüz iki çeşme ağlı

yorduk. Herminanin umurunda bile 
değildi. Madam Anna hiç kırığını 
tulmağa çalııarak devam etti: 

- Araştırmadığımız yer kalma
dı. Talisiz oğlumum canına kıydığı 
Rrtık belli. Hermina ise fİmdi dans 
salon!arına l:'İderek eğleniyor. 

Bu hususta kendilerine noktai 1 
nazarlarını öğrenmek üzre müra
caat ettiğimiz sinemacılar da: 

- Vaziyette bir tebeddul yok
tur, biz evvelce olduğu şekilde ça
lışıyoruz. Yann (bugün) on birde 
avukatlarımızla toplanarak vaziyeti 

müzakere edeceğiz. Ondan sonra 
lıat'i hareket şeklimizi tesbit ederiz" 

Maarifi~ 

Bütçe dün 
gönderildi 

Darülfünunda iki aylık 
bütçe hazırlandı 

Hükumet iki aylık muvak
kat bütçe istediği icir. bu \w•ı• 

fünuna da gel
miş ve emanel 
dün akşam geç 
vakte kadar ça
lışarak muvak
kat bütçeyi tan
zim etmiştiı-.lki 
aylık bütçe dün 
kü akşam pos
tasına yetiştiril , 
miştir. Bütçe ,,, "" • " ··"- J. 

hakkında izahat vermek üzere 
fen fakültesi reisi Mustafa Hak 
kı Bey de Ankaraya gitmiştir. 
Muammer Raşit Bey Barem 
hakkında vekaletle temas et
mek üzere cuma günü Anka.ra
ya gidecektir. 

Mülhakatta yeni 
ilk mektepler 

Bu sene civar kazalarda yeni 
den 21 ilk mektep yapılacaktır. 
Maarif müdürü Haydar Bey 
teftişi esnasında bunların ma
hallerini tesbit etmiştir. Köyler 
de yapılacak m~ktepleı· azami 
üç nnıflı olacaktır. Şimdilik 
yalnız nahiye merkezlerine in-

Noksan da olsa gene bir 
şeyler anlaşılıyor: Yunan 
Ziraat nezareti, Yunanista
na gönderilecek yumurtala 
rın damgalarımasma dair 
olan kararım ilga etmiş. 
Alakadarlar haberdar edili 
yor. 

Bizim bildiğimize göre, 1 
Yunan hükumeti bu kararı-! 
m nisan ortalarında vermis 
ve lstanbulda çıkan yevmi 
gazeteler alakadar kari/eri
ne bu haberi bildirmi'. lerdi. 

Ticaret odasımn o vakit
ten bıı vakte kadar, hiç .çesi 
ni çıkarmayıp ta, bu haberi 
nihayet dün alakadar tüc
cara -hem ne şekilde- bil
dirmesi, çıkardığı resmi ga 
zeteye ne kadar dikkat ve 
itina gösterdiğine bir delil 
dir. Şimdi bunu gören tüc
car, ayni gazetenin cetvel
lerine ve haberlerine naslİ 
itimat eder de, işini oııa gö
re yürütebilir, diye 

Soruyoruz ı 
~;ESE;~~~~~ 
şa edilecektir. Bakırköy nahiye 

!erinde iki, Silivri üç, Yalova 

üç, Şile 4, Kartal üç, Çatalca 

dört, Beyoğlunda iki mektep in 
şa edilecektir. inşaata yaz orta 
lannda başlanacakbr. 

Köy mekteplerinde 
imtihanlar 

Köy mektepleı-inde imtihan. 
lar bitmiştir. Gelen raporlara 
nazaran netice mucibi memnu
niyettir. 

Maarif emini bu~ün 
geliyor . 

Beynelmilel tarih kongresi
ne iştirak etmek üzere Peşteye 
giden Maarif emini Muzaffer 
Bey bu gün şehrimize avdet e
decektir. 

Hizmetçi derdi! 

E- ,~'J 

o 

çamaşırları da tabi. 
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Jllilliyct 
A 5rm u mdesi "Milliyetfr" 

28 MAYIS 1931 
l.')AREHANE - Ankara cadded 

No: 100 Telııraf adrui: Milliyet, lo
tan!ıul. 

Telefon nwnaralanı 

24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Tllrlı:iye için Hariç içiıı 

! ayhğı 400 kurut 800 kunıt 
6 " 7SO ,. 1400 " 

MİLLİYET PERŞEMBE 28 MAYIS 

Ah, bu komşular !.. 
Apartmanın kapısı çalındı. 1 ğiştirdi. lş gördüğü adamlara 
Arif Bey, masasına oturmuş yeni apartmanııım adresini ver. 

faturaları ve ticari mektuplan di, yerini tarif etti. 

Çapras kelimeler 
12341107891011 

1931 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 
-

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

-ÜNVON 
kumpımyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır-

Telefon: Beyoğlu 2002 

Candan gdmct< isterseniz! 
Bu akşam 

Asri sinemaya 
Gidip 

NİCOJ~AS KOLİNE' i 

Yaşayan ölüler 
(Yahut Yaşasın Hayat) 
filminde görünüz. Sizi gül
mekten hasta edecektir. 

12 " 1400 .. 2700 " 

tetkik ediyordu. Hizmetçinin llk gün faturalanm tanzim 
kapıyı açtığını ve birisile konu§ ederken, hususi mektuplarını 
tuğunu işitti. Fakat ne konuş- yazarken kimae rahatsız etme. 
tuğunu anlayamadı. Kapı tek- di. Oh, ne güzel şey! Başı dinç 
rar kapanınca, Arif Bey derhal ti. 
anladı. Netekim hizmetçi gele- Artık ne zam ankapı çalınsa, 
rek, yanlış kapı çalındığım söy mutlaka gelen zat Arif Beyi a-

Dünkü şeklin halli 
Şehrimizin en kibar ve 

ÇiFTLiK 
ll

ramların en komiğidir. 
erde aralarında zengin 

varyete numaraları 
nezih aile mecmaı "" Jjjôiii=ıe;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;; 

PARKI 'il MAJİK sinemasında 
' . 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nü•halar 10 kurut 

tur. Gaz~te u matbaaya ait itler 
için rr. iidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz i18rıların meı'uliyetini 

kabul ehnez. 

Bugünkü Hava 

Dün enfazla hararet 22 
en az 15 ti. Bugün ruzgar 
miitehavvilhava lu'utlu ve 
çisinti muhtemel. 

•, IFs:·i~ 
• Ayna ve içi 
• Bana bizim zabıta muhabiri 

Sait anlattı, tevatür varsa ona 

1 i, aittir: 
, Bir polis memuru Yüksek l:. kaldırımdan çıkarken bir cep 
, aynası satın almak istemiş .. 

., lı Bizde aynasız adamlar ayna . 
!ardan daha çoktur. Ben de da

' ' hil oldug"um halde hangimiz ay 
ı \ 
. 1 na taşırız. Ayna taşıyanlara ay-

nalı derler .. Beyoğlundaki Ay
;: nalı çarşı gibi .. Ayna taşıma

yanlara da aynasız derler .. Bir 
~· s' çoklarımız gibi .. Şimdi sözün 

alt tarafını dinleyin! Polisca-
• ğız aynayı alır ve cebine atar .. 

ı Akşam evine döndüğü zaman 
1 
•a 1 haremi kocasının ceplerini bo-
. • şal~ırken bu aynayı gorur ve 

1 il . 

her kadm gibi bakar.. Aaaa! 
r 
n Bu ne? Aynanın içinde yürek 
~f' oynahcak çıplak resimler var! 

5,ı İş büyür. Fakat adamcağızın 
masuniyeti meydana çıkar. A
deta bakıldığı zaman aynalık 

~ • eden bu matabın arkası ziyaya 
~ 

ı verilerek bakılırsa içindeki cün rr 
lif büşler görünüyormuş. Tabii 

• bu marifetli aynayı satan adam 
0 1 k arşısında polis görünce onun 

asıl kıymetini söyleyememiş, iş 
le eve kadar aksetmiş.. Bunun ü
. zerinedir ki, polis bu cünbüşlü 
· .aynaları keşfetmis ve müsade. 
-ı . . -

re ettirmış. ! 
rrı 

Bu ne?! 

lemişti. rayordu. 
Arif B. tüccar müteahhittir. Arif Beyi kimler arayacak? 

Müstacel işleri olmadığı zaman İş adamları, Avrupa fabrikala
lar öğleye kadar evinde çalışır, rımn mümessilleri, tüccarlar, 
öğleden sonra yazıhanesine gi- komisyoncular ve saire .. 
der. Mümih, ticari müzakere- Her şey yolunda gidiyordu. 
!er olduğu zaman da, rakiplerin Bir gün Arif Bey Berlinde bir 
den çok çekindiği için alakadar nal fabrikasının lstanbula ge
ları evine davet eder, mektup- len mümessilini apartmanına 
!arını bizzat yazardı. Sonra e- davet etmişti. Çarşamba günü 
vin sükuneti içinde daha salim saat ikide buluşacaklardı. 
çalışırdı. 

Yukarı kateta da bir doktor Gün çarşamba, saat iki, yir-
oturuyordu. Bel soğukluğu mü mi .. !leklediği zat gelmedi. A
tehassısı bir Rum .. Muayeneba rif Bey günde ve saatte bir yan 

1 2 3 458789lflll 
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• 
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lışlık olmasın diye cebindeki 
nesi de orada olduğu için, dok- h d f Soldan •ag~a mu tıra e terine baktı. Hayır! ~ 
toru sormağa gelenler, bir de· H' b' I I k k G I 1 _ Duman olan para (5)' Oda-
fa. Arif Beyin kapısını çalarlar ıç ır yan ış 1 yo ·· e medi, 

Hergün gece yarısına kadar en maruf sazende ve hanende
lerden müteşekkil SAZ HEYETİ ve ayrıca CAZBAND 

Tütün inhisarı Umu
müdürlüğünden: 

A 

mı 
Haziran 31 iptidasından mayıs 32 nihayetine hadar bir 

sene zarfında Cibali fabrikasında birikecek tahminen 200.000 
kıyye kırpıntı mukavva ve kağıt ile 2,500 kıyye sigara ka
ğıdı püskülü ve 1,200 kıyye ambalaj kağıdı parçaiarı için 
evvelce yapılan pazarlıkta elde edilen fiatlar haddi la yık 
görülmedi. Mezkıir kağıt ve kırpıntılar 8/6/931 pazartesi 
günü saat 11 de Galatada mübayaat komisyonunca pazar!ıkla 
satılacaktır. Taliplerden 400 lira depozito alınır. 

olur a nın üstü (5) 
dı. Zavallı hizmetçi günde kaç E ·· 2 _ Keder (4) Sür'at (5) ı t b } t d k" 
kere kapıyı açarak: rtesi gün de Ankaradan dö ~ S an U Ve aşra a 1 

nen k · S dk B 1 3 - 24 saat (3) Ticari bir tabir _.--Yukarı katta da bir doktor omtsyoncu a ı eye 
yukarı katta! Derneğe mecbur mühim bir meseleyi konuşmak <3> Devair ve Müessesatı Resmi-
olurdu. için evinde bekleyordu. Onu da 4 - Cennet (4) Fesat (4) 

b kl d" b kl d' N 1 5 - iyi değil (4) Bal (4) • d"kk t• Arif Bey sinirli adamdır. e ~dı, e e ı. e ge en var, yeDlll nazari l a ine: 
ne gı eni 6 - Tatldık (7) Tam işinin ortasında böyle ka- ·· 

pı çalındığı zamanlar, adeta a- Üç oldu, beş oldu, onbeş ol- 7 - Şikar <2> Bulaşık <5> Süva- 1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazete-
d R d rinin bindiği (2) k b l sabileşirdi. u.. an evuye kimse gelme- mizde neşredilece i umum devair ve mü-

Nibayet bu vaziyete bir niha yordu: Acaip şey! Arif Beyi bu 8 - Erkek ismi (4) Ortamektep 
yet vermeği tasmim etti. Ne sefer daha müthiş bir merak al (4) essesab resmiye ilanlarının teahhüre uğra-
yapsın? Doktoru apartmandan dı. Çünkü bu işin şakası yoktu. 9 - Bizi doğuran (3) Zehir <3> mamasını ve muntazamen neşrini teminen 
çıkaramazdı ya! Çünkü ucu İşe, yani paraya do- 10 - Kan yolu (5) Göz rengi (3 • kk 1 d k J b ld 

Çıkaramazdı amma, kendisi kur,uyordu. Acaba bir rakip iş ıı _ Edat (3) Ortası (3) Afri. yem teşe Ü e en ve mer ezi stan U a, 
çıkarsa da kimse mani olamaz- gördüğü adamları kapıdan mı kada bir kıt'a (3) Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 
dı. Hemen ertesi gün, doktor çeviriyordu, ne yapıyordu? ÜÇÜNCÜ Katta bulunan 
komşusu olmayan boş bir apart Bir gün birisine söz verdi ve Yukardan aşalı 
man aramağa çıktı. En nihayet k ( ( R A • ı A. 1 

o gün apartmanın dışarısından 1 - Pot kırma 3) Sinirli 5) 1 es m 1 1 a n a r te istediği gibi bir apartman t d b 1 d Eh . 2 _ Terziye lazım (3) Renkler 
buldu. Bir defa ne üstte, ne alt ~rassu a aş a .1• • ışte ge-
ta hiç bir doktor yoktu. Sonra lıyor .. Demek kıminle sözleşti (5) •• • • • " 

ise, hepsi de geliyorlardı. 3 - Ses (5) Geri vennek (4 ) TURK LiMiTED ŞiRKETiNE bu yeni apartman öyle herke- 4 _ Hareket noktası (2) Konfor 
sin ayak üstü ve sellemehüsse- Gelen Cemal Bey isminde bi. 
lam zilini çalabileceg"i birinci riydi. Arkasından o da girdi.Ce <5> gönderilmesi iktiza ettiğini devair ve mües-

1 B b . · 5 - Emin (4) Renk (2) Kör (3) 
katta değildi. İkinci kattaydı. ma ey ırınci kata gelince, 6 _ Sakat (5) icap (2) sesatı resmiyenin enzarı ittiliiına arzeyleriz. 
Üst katta da bir ihtiyar kadın "Acaba burası mı?,, kabilinden "" Telefon 20960 .,; 7 - Su kabı ( 3 lranlı meşhur ,,.. ..._ 
oturuyordu. durakladı. Sonra kapının ziline şair (4 ) RA (2 ) ---

Bu şerait altında bütün dün bastı. Kapıyı yarım dekolte bir Yeni ne{lriyat İst. Asliye Mahkemesi İkinci · 8 - Karnı boş (2) Arzu, merak Y 
yanın doktorları alt kattaki a- kadın açtı. Son derece mütebes Hukuk Dairesinden: 
Partmanı tutsalar da ehemmi- sim ve oldukça hasna bir kadın. 1 <

5
> T Ü R K S P O R Ali Rıza Bey vekili Avukat 9 - Fırsat (6) Teessüf (4) 

yeti yoktu. Oh, en nihayet mü- Gözlerinin "Buyurmaz ırusı- 10 _Malul (4 ) Uzağa işaret (2 ) Bugün çok kıymetli mün- Mişon Ventura Efendi tara-
nasebetsiz sinir nöbetlerinden nız " kabilinden öyle üstadane Göz rengi (3 ) derecatla ve güzel bir tahıla fından Perapalas otelinde mu-
kurtuluyordu. bir işareti oldu ki, Cemal Bey ıı _ Soluk (5) Dokunmak (5) çıktı. Abidin Daver, Ahmet kim Müsyü Preston Loke 

Taşındı. Hizmetçisi de, boş dayanamadı. Yu'.-ı:arıya cıkaca- İhsan Beylerin makaleleri, aleyhine meyanelerinde mün-
yere mütemadiyen kapı açmak ğına çup içeriye! Birin~i kata Fatih icra memurluğuırdan: Antrenör Her Abrahamın akit olbaptaki mukavelena-
tan kurtulduğu için seviniyor- girdi. Fatih hilal kundura mağa- Atletizm hirincilikler hakkın- menin infisah etmesine binaen 

B. · 'd k" · d b du. Arif Bey accak o zam~n va- zası sahibı' Hu"seyın· Hakkı da bir yazısı, Muvaffak fh-ızım ı are ma ınesın e u ~ mumaileyhe devredilen krom 
günlerde azim bir vahime hü- Arif Bey kart vizitlerini de- ziyeti anladı. Şimdi, en alt kat Beye kırk dört lira yirmi sanın karikatürü. Galatasaray madeni ruhsatnamesinin mü-

le~ 

kümferma olduğunu zannet- Bir t<:po kaydı çıkarmak için, ta olmak şartile, yeni bir apart dört kuruş borçlu Beşiktaşta son zaferi etrafında şayanı vekkili namına iadeten kay-
:aı mek zarnretind,,yim: Neden? bir intikal muamelesi yaptır- man anıyor. Valde çeşmesinr'e bakkal Bi- dikkat yazılar, Galibiyet gol- dının tashihi hakkında 931-
a Çünkü: mak için türlü formaliteler, tas ı. ___ A_s_k,e ... - ı_te .. h .. I .. i .. ' .. " .. t __ _.I lal sokağında 5 No. hanede !erimizin güzel enstantenele- 144 numero tahtında ikame 

1k' - İstanbul vilayeti sinema tikler falan filan var. İtiraz e- - · birinci mülazim Bürhan Ef. ri. Roma muhabirinin resimli olunan davadan dolayı müd-
ı' kişelerinin seansla beraber açı- derseniz: "Sui istimal olmasın Kılıcalipaşa Şubesinden: bakkı0da yapılan icra taki- mektubu. fzmGir son ihtilafla- deialeyhe berayi tebliğ gön-

d1 lıp kapanmasını ve film başla- diye yapıyoruz,, diyorlar .. Bu Şubemizde kayıtlı bilumum ihti- batı üzerine mübaşir tarafın- rın iç yüzü. üzel vücut mü· derilen dava arzuali zahrına 

HACI MURAT 
filminin 3 son günü 

Yaz fi ... tleri, Duhuliye 25 
1 Birinci 40 localar (4 kişilik) 

150 kuruş 

Fatih icra memurluğundan: 
Fatih Hilal kundura ma· 

ğazası sahibi Hüseyin Hakkı 
beye 41 lira 45 kuruş borç· 
lu Beşiktaşta Valde çeşme
sinde bakkal Bilal sokağında 
5 No hanede birinci mülazim 
Mehmet Nuri ef. hakkında 
yapılan icra takibatı üzeri
ne mübaşir tarafından veri· 
len meşrubata nazaran ika
metgahı meçhul olduğu an· 
!aşılmış ve ödeme emnnın 
bir ay müddetle ilanen teb· 
liğine karar verilmiş oldu
ğundan mumaileyhin bu müd· 
det zarfında icraya müraca
atla itirazatım dermeyan et· 
mediği takdirde muamelei 
kanuniye tatbik edileceği 
ilan olunur. 

Susuz, Sabunsuz, Fırçasız 

1 TIRAŞ olmak 
dakikada için 

Kremini kullanınız. Her yerde 
bulunur. Deposu Y eşildirek 
Sıvacıyan han No. 10 

Devreedilecek ihtira beratı 
Sigara ve emsalinin üst yüz

lerini, temas mandalı ve em
sali ile dikişlerinden kavrıya
rak düzeltmeğe mahsus terti
tibat hakkındaki icat için Sa-

nayi müdüriyeti umumiyesinden 
istihsal edilmiş olan 24 hazi
ran 1929 tarih ve 441 nume
rolu ihtira beratı bu kerre 
ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkur ihtirayı sa
tın almak veya isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın 
İstanbul Bahçekapı Taş ban 
No. 43-48 de mukim vekili 
H. W. ISTOK efendiye mü
racaat etmeleri. 

le. yınca içeri kimsenin girmemesi vahime öyle bir hal aldı ki, şim yal :zabitan ve memurini askeriyenin dan verilen meşrubata naza- sabakası başladı. Mektep mumaileyhın' mezku"r otele bı'r 
leı d h h · 931 · ki k h h ı ld 1 ğince karar verilmiş olduğun· ni istemiş. Daha buna benzer i erkcs etrafını ep sui istı- senesı ye amasına 1/ 6/ 931 ta- ran i ametga ı meç a o u- maç arı v.s. çok defalar gelip gittiği ve 
.~ güçlükler ve karışıklıklar da mal ile muhat telakki edecek.. ribinde ba§lanıp 30-6-931 tarihine g"u anlaşılmış ve ödeme em- - Yaz mevsimi için - son defa da 16_6_930 tari- dan tarihi tebliğinden itiba-
l'" B k s k d d d -· d I"- ren üç ay zarfında muma-.. var, o dere ki, sinemacılar u ço abes bir şeydir.. ui is- a ar evam e ecegın en a .... adara rinin bir ay müddetle ilanen B E B E K' !e hinde mezkur oteli terketti-
ı du""ka·nlarını kap~maya kadar tı·mal varsa yapanı yakalayıp nın üçer kıt" fotografları ile •ubeye k ·ı · ld d ileyh Preston Loke efendi 
•• ; <• ' teblig" ine arar verı mış o u- g" ı' şerhile bila teblig" ia e ol· k · 1 S 1 d I Y k h' müra t! ·ı· 1 cevap vermedig" i taktirde hak 

• arar vermış er.. orunca me- ceza an ırma ı.. o sa, va ıme caa arı 1 
an o 'll'Ur. g·undan mumaileyhin bu müd- Kı·ralı~ Yalı edilmiş olmasına mebni ber-

e , murlar: "Efendim! Suiistimal üzerine hem memuru hem efra kında muktazi muamelab ka-
ar · l d" l dı mı·lleti zan altında bulundur det zarfında icraya müraca- mucibi talep hukuk usulü mu- nuniyeye tevessül oluııacag" ı 
-

0 uyor.,, ıyor ar. B k ı d hakemelerı· kanunun 141 ve 
k b h. d eşi taş bu''yı'ı"k a'ıle p k ata itirazatını ermeyaıı et- d h ı· · b. '/ I - Bir nüfus aydı için baş- mağa ve u va ıme yüzün en ar 1 Dalyan önUnde Saip Bey ve ava arzu a ının ır sure-

~ tan yukarı merasim var.. Bı- halka külfetler tahmiline ne bu akşım mediği takdirde muamelei yalısı möbllell olarak ki- 142 inci maddelerine tevfikan tinin mahkeme divanhanesine 

~
' kıp ta sorarsanız: "Efendim, mahal ne mesağ vardır! Ramona 3 perde ayrıca kanuniye tatbik edileceği ralıktır. Derunundakllere üç ay müddetle ilanen tebli- usulen talik edilmiş olduğu 
. sui istimal oluyor .. ,, diyorlar. FELEK komed;, orkestra Fantaziler. ilan olunur. 1 mUracaat ğat ifasına tahkikat hakimli- ilan olunur, 

· Milli.yel'in fejrikası: 43 ' - Kuyunun deliklerine ayak J Koı·kudan dilsiz bir hale gelmiş fasıl JX adaya tebdifChavaya gittiği za- tehdit vardı. Yusuf Paşa ibra-
uydurarak aşağı inmeğe başla- ti. BABA KIZ man pek neşeliydi. him Beyin iırarına kartı dayan 

nşri'·· I -% yri ]Ko-.A ı·e·~~ dı. İndikten sonra hangi istika Arkasından biri mi geliyor- lbraı.im Bey kaşlarını kal- mak isteyordu. 
~ - - - ~ mete gideceğinde tereddüt et- du?. Bili ihtiyar yoluna devam İbrahim Bey Kadri'nin ya- dırdı, inanmak istemez gibi - Bana yarın sabaha kadar 

ti. Nihayet gideceği yolu bul- etti. Tünelin boğucu havası bir kalandığını iyic aklı kesince sordu : müsaade ediniz .. dedi. 
du. Fakat bu yolun istikametin den serinledi, rutubet kokusu başındaki kadın çarşafını attı. - Büyi\kada'ya mı? Ne yap. İbrahim Bey durulacak za-

~;; şil denizlere benzeyen gözleri rahim Beyin sözlerini düşünme de bakınca ileride hafif bir ışı- ile beraber denizin fıtıltısı du- Adamlarına lazım gelen tali- tınız Paşa? Kızınızı oraya gön- man olmadığını pekala biliyor-
m '. ilelebet kapanmıştı. ğe çalışıyordu. Bülbül kendisi ğın yanıp söndüğünü gördü. F e yuldu. matı vermeden evvel, çuvalın derdiğinize biç iyi etmemişsiı- du. Onun için israr etti: 
k ı Billur bir derenin akışını ha- için bir tehlike idi. Şimdi ölü- rah dehşet içinde kaskatı kesil- Nihayet yeraltı yolunun yer içinde hareketsiz duran adama niz doğrusu... - Bir saat sonra Adaya bir 
e tırlatan sesi bundan böyle ku- sünü ortadan yok etmek icap di. O sırada ıtığın ianesile uzun yüzündeki deliğine gelebildi. muzaffarane biı· taYUI'la baktı. - Ne yapayım Biraz rahat- vaı>:ur var. Adaların gece hava-

edl'yordu. boylu sarı•ın bir adam farket- Kendini dı•arı atınca denize Kerimeyi ele geçirebilmek sızdı. Tebdili havaya mühtaçtı. ıı sıhhate pek iyi gelmez. Kor-al' laklarını gaşyetmeyecekti. Her • • 
l ı kes susmuştu. Etrafta en ufak ti. Bu adam yere eğilmiş, bir doğru yürüdü. Yürümekte de. için hiç vakıt kaybetmemesi i- - Pekala Bursaya neden karım ki, Adada kalırsa Keri-

Bülbülün üstünde siyah bir tüfenk yığınına bakıyordu. Kal vam etti... cap ediyordu. göndermediniz? Hem orada bi me H. rahatsız olur. Oqun için 
ı; '. bir gürültü bile duyulmayordu. yeldirme verdı. Ferah yeldirme b 1 d d · h h ld 

ı binin çarpıntısı kendini bog" a- Bu sırada uzaktan kulağına Yaptığı seferden dönünce .zim akra a ar a var ı, görü- su: er a e Adaya gitmelisi-F erah cezbeye tutulmuş gibi yi çıkarttı; cesedi denize götü- y 
1 

d · E" b b 
Yerl'nden kalktı. İkbal ug" runda cak bir dereceye gelmişti. Ma- bir ses geldi. Sahilde biri ken- uauf Paşanın konağına gitti. şür er i. nız. ger ana ir emriniz var-rürken bu siyah örtüye sarmak 

.ı göze aldırdıg"ı fedakarlıkta de- f k I k F h d amafih nefsine hakim olup et- disini çağırıyordu. Yarubaşın- Ferahın ortada görünmemesi -Benim şu sırada Bursa'ya sa, yapmağa hazırım ... 
muva 1 0 aca tı. era yel ir rafı dinlemeg" e ba•ladı. Hayatı da bir •ey gürültü ile denize İbrahim Beyin 'hayretini mu- gitmem doğru olmaz. Kızım da Yusuf Paşa barit bir tavurla vam edecekti. mey d • d" • • 

e sar ıgı cese ı yavaşça şu sırada göstereceği zeka ve düştü. Ferah cesedi kolların- cip oldu. Kendisine yabancı ben olmayınca gidemez. cevap verdi. 
C d d d k d • kucağına alıp ayag".a kalktı. İb h. B ese in ur uğu yü e ogru basirete bağlı idi. Bu sırada tü- dan atmıştı. bir uşak yol göstermişti. Onun ra ım ey kaşlarını çattı: - Hayır, bir şey istemem. 

gitti, sandığın kapağını kaldır- Evvela kapıya gidip bir müd- nelin içinde bir kapı açıldı, a- Mehtap vardı. Arap bu su- için Y'usuf Paşa misafirini ağır -.- Küçük hanımın üstüne Gidebilirsiniz. 
dı. Bülbül' ün camitliği içinde det dışarısın1 dinledi. Ses sada dam karanlıkta kayboldu. F e- retle ağır yükünden kurtulunca !arken sıkıldığını belli etmeme bu kadar fazla düşmeniz doğ- - Allaha ısmarladık Pa-

h' hala güzel duran çehresini gö- duyulmayordu. Demek ki, kim rah Bülbül'ün cesedini kucağın iki kolunu soğuk suyun içine ğe çalışıyordu. ru değil.. şam ... İnşallah yarın sabah gÖ· 
1 rünce sırtında soğuk bir şey his se yoktu. Usulca kapıyı acıp da sımsıkı tutuyordu. Vakit sarkıttı. Sahildeki adam hala - Ne var ne yok paşam? Düşünün ki, kızınız yakında rüşürüz. 

seder gibi oldu. Kızın ağzında yavaş yavaş merdivenden a"~ağı kaybetmeden ileri doğru yolu- kendisine sesleniyordu. Arabın Bizim hayırlı mesele nasıl ol- benim zevcem olacak.. Sonra Yusuf Paşa misafirini teşyi 
pıhtılaşan siyah kan ağızın gü- indi, bahçeye çıktı. Biraz sonra na devam etti. Bu sırada ayağı- gözlerine hücüm eden yaşlar rü du?. • her yere kızınızın peşi sıra gi- ettikten sonra hareme çekildi. 

·ı zel hatlarını saklamıştı. Açık kuyunun başına gebnişti. Ge- nın altında bir çakıltaşı yuvar- yetini körleştirdi. Eli ile vedaa Yusuf Paşa gülümsedi: decek olursanız, bir gün vazifo Bu mülakattan hiç hoşlanma· 
duran güzel kara gözleri meç- ce vakti kuyuya İnmek tehlikeli landı. Arabın dizleri titremeğe benzer müphem bir işaret yap- - Kerimeyi bayağı görece- nizden ayrılmak mecburiyetin- mıştı. 
hul bir aleme açılmış gibi gör- bir İşti, fakat F erab korku tesi başladı. Bülbül'ün soğuk par- tı, sonra öldürdüğü kadın ken ğim geldi. Meseleyi kendisine de kalırsınız diye korkarım! Maamafih iş bununla bitme-

a .. meden bakıyordu. rile her tehlikeyi göze aldıı·mış makları yanaklarına dokundu. dini çekiyormuş gibi, vücudü- bildirdiğim zaman itiraza ben- lbrahim Beyin bu sözlerinde yordu. Daha Kerime ile görüş~ 
ıaret ~erah bu vaziy~e~t~t~e~il~<~e:n~l~b:· .L!t~ı ~~~~~~~----~.Lliiiwıııw!iı~ı~Ai~ı:;ı.ılilUllU!ınlu...lı:ı.ü....d.ııl..ıuı.lıı.r&.te~etti....~~~....l:..Z...-..hU'-"aziUr.-..._,.ı.ı,......1.....&u..ül.c-L.;:.r. .... ..{..~~~--'~~--'..ı.:.--'c.!....L~~~~~~~.,,.,......_~ ..... .._~~ 
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Çıngırak!ı ağaç 

Amerikan mekteplerinde sesli ~i
nema ile ders veriliyor. 

Pariste açılan müstemlekat sergis~ 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Maarif vekaletimizde gelecek sene halk terbiyesinde 
sinemadan istifade edecektir 

d Aınerikalılar uzun zaman
b ~nheri sinema ile çocuk ter
d~Yesine ehemmiyet vermitler
l ır. Şimdi sesli sinema g!ttileçe 
';kemmül ettiği için, mesele
~ın halli 1>ir derece daha kolay 
aşmıştır. 

Resimle bir küçük tarifin, u
ıun uzadıya izah ve takdir et
~':~ten daha müsbet netice ver 
•gı anlaşılmıştır. Sinema sa

jesinde ders müddetleri kısalh 
l 'bilecektir. Bu suretle çocuktr açık hava ve güneşten daha 
aıla. istifade edebileceklerdir. 

Bu ı·esim, yalnız canlı değil, 
'Y . 
1 
nı zamanda da sesli olunca, 

j. de edilecek fayda bir kaç mis-
1 olacaktır. 
I llesimle terbiye ve tedris .. 
He şimdi ortaya yeni bir mek

:ep çıkıyor. Bu, Amerikada ha-
k~? bir tasavvur değildir. Mev-

11 file de geçmiştir. Amerika
~ın bir çok mekteplerinde ders 

t
er sesli projeksiyonla verilmek 
edir 

• 

İşte size hem vakit geçirecek 
hem de faydası dokunacak bir 
şey .. Bilirsiniz ki, kuşlar mey
va ağaçlarına zarar verirler. 
Bunların meyvalara saldırmala 
nnı menetmek için gürültü ka
fidir. Çünkü kuş o kadar kor
kak bir mahluktur ki, en küçük 
bir tıkırtı duyarsa kaçar. Siz, 
kuşun bu gürültüyü bizzat çıka 
rarak, kendi kendini korkut
masını temin edebilirsiniz • 

Paristeki beynelmilel müıtemle· 
ki.t sergisinin pavyonlan birer birer 
açılıyor. Bu ıera;i için azim emek ve 
para sarfedilmiştir. Bu serginin en 
büyük muvaffakiyet sayılan eserle 

rinden biri Kamboçtakı meıbur 

Ankor mabedinin ayni ebat ve ce
samette ahıap olarak inta edilen 
ikinci bir nümunesidir. Bu mabet 

resi.ırde sol tarafta görünmektedir. 
Paris civarında Ven san' da açılan bu 
sergiyi gezenler bir günde bütün 
franıız müstemlekelerini gezmiş gi. 
bi oluyorlar. 

1 
Maarif Vekiletimizde halk 

der~iyesi için sinemadan istifa- Bir kaç günden beri Pariste bulunan İspanyol 

Bunun için boş bir konserve 
kutusu alınız. Bir tarafından 
delik açarak buradan bir İp ge
çiriniz. İpin delikten kaymama 
sı için, alt tarafından bir dü
ğüm vücude getiriniz. İpin u
cuna da bir demir parçası takı
nız. Resimde görüldüğü gibi 
kutuyu ağacın dalına asınız. 
Kuş kazara kutunun bulundu
ğu dala veya kutunun üzerine 
konarsa, kutu sallanacağı için 
içindeki demir parçası sağa so· 

la civarlarına vurur. Kuş bu se
si duyunca konduğu gibi kaç
ması bir olur. Dallara bu kutu
lardan beş on tane takarsanız, 
ağacı kuşlara karşı tahtı emni
yete almış olursunuz. 

_____ , ______ ...... ·--··-··-··-········ .. ··············-···········-····-···-·····--
ıl /Yı tasavvur ediyordu. Vekile yıldızlarından Rosita Moreno 

.d•ıı bu tasavvuru bir muallimin · f d 1 
1 ar~sinde köy köy dolaşacak memiş bir köylünün ve bir köy m~lardan ~~im ~sti a e er. te-
seYYar sinemalar vücude getir- lü çocuğunun terbiye ve öğ~en- mın edecegıne şuphe etmıyo
llıektir. Ömründe sinema gör- me sahasında bu seyyar sıne- ruz. 

Moskovada 1 mayıs 
L Kadon 1 ----

····-· -·----------------· 
B~·;·~~ii;~'d~-·~i~~~;.;;············ .. ··-ç5·j .. { ii"~İeri Di 1 e sermaye 
~•rezil yanın payıtahtı olan Riyodo- F ranaız rejisörü Reks ln- } d 
l•ne,,roda son i<tatistiklere naza- gram Şimali Afrikada bir film 0 SUD a .. 
~~n, ı ,sOO,ooo nüfus vardır. Her fe· · kt' y va' Afri ı n d çevırece ır. avaş ya T - H il ood'd · 1 h k ır e oldu~u gibi, burada da sine- k .. 11 . - h' b" o yv a artist er a -
IIıa.ların .ı:ı.,.. kesif bulunduğu bir a ço erme ugramayan ıç ır kınd h .. b" f' ).. . 
'lıahalle vardır. Bu mahallenin sine- artist kalmayacak galiba.. a er gun tr ur. u şayta çı 
"'•!arından hiç biri bin kişilik aşa- l '}' f'\ \ rı' kar. Gazetelerde, galıba halkın 

ngı ız ı m e b .. 1 h ·d· d' 
:~değildir. Berezilyada sinemalar, oy e oşuna gı ıyor, ıye şa-
Utıyanın bir çok yerlerindeki sine- Amerikan ticaret nazırlarına yiaları tahkik etmeden neşre-
~larından geniş ve rahattrr. Bere- nazaran, Meksikalılar İngiliz derler. Onun için bir gün yaz
ııı~hlılar kada• sinemayı seven bir filmlerini Amerikan filmlerine dıklarını, ertesi gün tekzip et-
i '1ltt azdır. Bazı sinemaların tavan tercih etmektedir. tikleri sık sık vakidir. Geçenler 
~'.'• •alona temiz hava ithali için yeni bir şirket de Ricardo Koı·tez'in karısı Al-
ı· Uleharriktir ve tamamen açılabi- d f ~: Bitha .. a intiz•• salonlarına aza- Almanyada Dentsche Tur- ma Rubens'in bir kaç e a ve-
1 1 itina l(Östermişlerdir. Bu salon- film Gesellschaft isminde yeni fat ettiğini haber verdiler ki, as 
~••, değm-e saraylarda bulunmayan bir film şirketi tesis edilmiştir. lı yoktu. Nihayet zavallı kadın 
l •nişliktedirler ve •on derece mükel filhakika öldü, şimdi kim bilir 
•f döşenmişlerdir. Serseri kız kaç kişi bu ölüme hali inanmı-

Damia Colette'in romanından alı- yorlar. 
nan Serseri Kız filmini beste- Hele Prenslerle evlenen, 

de F ranıız sincnl";ıı"ının Muzik ~~~
d n aldı~ı kadın arti•tlerden bırısı 
e Da.mia dır. Damia ağll' şarkıları 

•e trajik rolleri ile kalpleri tehyiç 
etmesini bilen bir artistti. 
. Sesli film çıktıktan ıonra Damia 
'•n~rnaya angaje edilmişti. 11k defa 
~endisine (Beni unutmayacaksın) 
fılınindc rol verdiler. Damia der ki: 

- Bu film benim icin değildi. Fa 
kat ben onu tecrübe filmi olarak ka 
but ed;yorum. 

Ondan •on,.a Solo ismindeki baş
ka bir filmde kendi•ine rol verdiler. 
Sinemada Dami~ hu rolünü beğen
'nerrıiştir. 

Evlendiler 
Carolc Lombard, Wilyam 

ile A l • • 
.... \r cnr.ııştir. 

Povel 

kir Borel Clerk bestelemiştir. Ma .. kilerden boşanan yıldızlar 
Rozita Moreno mı arar!lnız? Gırla .. 

Hollyvoodun İspanyol artist Geçenlerde de Kay Francis 
ferinden Rozita Moreno da Pa- için bir şayia çıktı ve bittabi ga 

zetelere hemen aksettirdiler. 
rise gel •cektir. Klara bov Kay Fı·ancis bir çok defalar 

Esrarını faşeUiği için katibe 
sini kovduktan sonra, Klara 
Bov hakkında Hollyvood'da 
söylenmedik söz kalmamıştı. 
Hatta bu yüzden mevkiini ve 
işini de kaybediyordu. _Bu ~~z
den sinirleri bozuldugu ıçın, 
Klara Bov'un bir müddet bera
yı tedavi bir kliniğe girdiği bil 

dirilmektedir . 

evlenmek istediğini ve aile ha
yatına son derece gıpta ettiğini 
bekarların ne diye hodbinane 
bir hayat sürdüklerini anlıya
madığını söylemiş. 

Söyliyen sen misin? Artık 
gazeteler Kay Francis için on, 
on beş tane nişanlı ismi sayryor 
lar. 

Bazıları da Kay F rancis'in 
hakikatte evlenmek istemediği
ni, fakat alaka ve nazarı dikka
ti kendi üzerinde toplamak için 
böyle bir reklam usulüne müra 
caat ettiğini söyliyorlar. 

Aylar geçti ve nişanlı kome
disi devam etti. 

Nihayet Kay F rancis sesli 
filmin yeni erkek yıldızların
dan Kennet Mac Kenna'yi inti
hap ettiğini söyledi. Fakat dü
ğün gününün henüz tekarrür 
etmediğini de ilave etti. Ara
dan bir kaç hafta geçtikten son 
ra, gazeteciler şimdi şöyle bir 
sual sordular: 

I - Mac Kenna ile evlenmek 
hususundaki kararınızda hali 
sabit misiniz?. 

Gazetecilerin böyle sual sor
mağa hakları var. Çünkü yıldız 
lar gömlek değiştirir gibi koca 
değiştiriyorlar. Diğer taraftan 
Mac Kenna bir gün muhakkak 
evleneceklerini, fakat iki artis
tin izdivacının kolay bir şey ol
madığını söyliyor. Kararsız ni
şanlılar geçenlerde bir ~at g~
zintisinden avdet etmışlerdı. 
Dönüşte gazeteciler kendilerin-

• den hali nişanlı olup olmadık
"'""-••Y:llill••llilllflililllıız:ı;;ı:;:ieôi:ı:lll:ıııı.S'!lilllO~,.,...ı.:ıl;;l:i.1 lal'lnt sordular. Y ann ev len· r-

j J·~ )erse bu defa ne zaman boşana
caklarını soracaklar .. Bu Holly 

jan Cr.1v.(ord 
vocd, acaip memleket .. 

yıldızların 
giyinişleri 

Bu hafta zarfında ispanya kan§ık 
günler geçirdi. Bir çok cizvit kilise

leri cayır cayır yakıldı. Papazlar 
dağıldılaı-. Yukarki reıim bu kar 
§ıklıklar esnasında almmııtır. 

AU11ftu .-ellahtı dolafıp dur11yo&·. 

Kaaınıarımız bilhassa sme
ma artistlerinin tarzı telebbüs
lerine dikkat ediyorlar Filhaki
ka sinema artistleri kadar vazi
yetleri iyi giyinmeğe müsait 
kimse yoktur denebilir. Lakin 

bunlardan pek çoğu da sPdelik
ten hoşlanırlar. Yukarıda Juli

ette Compton basit bir bahar 

kıyafetinde. 

Süt gayganası 

Geçen h~fta Romaya gitmiıti. Y u
karki re•İm sabık veliahtin Romada 
bir at koşusunda bulunduğu sırada 

Bir okka süt, dört kahve fincanı alınınııtır. 
on, be~ kl\hve finc~n1 tozıcker, sekiz l 
yumurta. 

Unu yava·r;a karııtrrarak süte l
çirmeli bPdehu ~ekerini iliive ederek .. 

ateıte koyulaşıncaya kadar pi~inne- \ 
li. 

Ate§ten indİ•dil<ten sonra çalka. \ ' 
nan sekiz yumurtayı terbiye aoğu '\ 
duktan soru-~ kar1ştırmalı. Tepsi l · 
yağlayıp ı:tıl'~hitu üzerin~. dckmeİi 1 h ~ 
orta karar bır fırında pıın--meli. 0-
zeri kızarınca fırı;. dan çekmeli. , 

yag lekeleri 1 ~. 
Yağ lekelerini Okaliptos ru-1 f . 

Moskovada 1 mayısta yapılan merasim pek muazzam olmuıtur. Kt

zd ordu, kızıl meydanda toplanarak, kıt'a kıt'a Leninin mezarının önün
den geçti. Merasimde Sovyet zimamdarlarından Stalin, V oro§İlof, Rudye
ni, Gamarnik, Molotof hazır bulunmuılardır. 

Nihayet nişanlandı 

ı:su hafta içinde Rumanya prenses 
!erinden lleana ile prens Anton de 
Hubsburg'un niıanları resmen ilin 
edildi. Yukarda yeni nitanlılar. 

E~ki nişanının bozulması ve ba

zı aık maceraları hakkında bir çok 
gazetelerde ara sıra çıkan dedikodu
lara da bu niıandan sonra artdı ni
hayet bulmuı demektir. 

Belçikada Hornu madenlerinde 
bir maden kaza11nda altı amele altı 
gün toprak altında kaldıktan sonra 
ııeçen baft" kurtarılmıılardı. Bu 
resim kurtulanlardan birinin anne
siyle karıılaımaıını cöıteriyor. 

hu ile te~iz!eyebi!irsiniz. Yağ- l 
lı kumaşı biı· fo·lilinm üzerine \" 
serersiniz ve ö!<aEptcsa batın!- . ·•~!l"ıhz hük~met_i Hin~iı~ndal<i umumi valisini deği~tirdi. Lord lı· 

. . . • cdıldı. Yukarkı r .... ~ım ycnJ Hınt va tisinin B::::nbayc!a i.st.lı.:ı.!J:li n1ilna~e 
ving'in yc,·inc l .. ord Velliıı[;ton t·ıyı 

·ı . . il 
b~ti e y~;>.b • ., m::.-~oımden bir •af-

mı~ bır bezle sılersınız. hayi gösteriyor 
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1 li!Vfl~~~NJ Maaşlar ---Birinci sahifeden geçen yazılar _I _xu-·ç;;k_. ,.a_be_rıer_] 
1 1 Y arınki maçlar 

Hazirandan itibaren 
nasıl verilecek? 

Eytam, eramil ve mütekaidi 
nin maaşları şimdiye kadar İs
tanbul Zat maaşları muhasibi 
mes'ullüğü tarafından ve bu 
muhasibi mes'ullüğe merbut 
on şubeden verilmekte idi. 

Lik maçlarının finali üzerinde mühim 
tesirler bırakacağı için ehemmiyetlidir 
Yarın 1 stanbul spor meraklıları 

ıldukca zevkli bir gün geçirecek
erdir. 

ı / Taksim Stadyumunda lik maçla-
fi ının finali üzerinde çok mühim te
l 
1 irleri olacak olan maçlar vardır. 

Galatasaray - Vela ile karıdaşa
:ak ve Fenerbahçe de Beıiktaıla 

, ~ynayacaktır. 

Bu İki maçtan ıonradır ki, lıtan

...ı ~ampiyonluğunu hangi ldübün 
olacağı anlaıılacaktır. 

f Vefa ve Beıiktaı rakipleri için 
oldukça korkulan takımlardır. Bu 
naçlardan bilhaısa Galatasaray -
lefa maçı çok mühimdir. 

, Malumdur ki, bugÜnkü vaziyette 
ı 12 puvanla Galatasaray baıta, bunu 

akiben 3ı puvanla Fenerbahçe ikin 
ı 

• i gelmektedir. Eğer yarın Galata-
• ' ar.ay V el.ayı mağlôp ederse ortada 

1 
1 ıir mesele kalmaz ve bu klüp ıam

' • ıiyonJuğa doğrulur. Çünkü o zaman 

,~ 

r, 

' 1 

1 

• 1 

r 

•uvnnlarının mecmuu 35, ve Fener-

le Beşiktası yenerse 34 puvana ma
ik olacaklardır ki, bu vaziyette F e .. 
.er (1) puvanla pınpiyonayı gaip 
diyor demektir. 

Halbuki Galatasaray Vefa ile 
te'rabere kahr ve yahut yenilirse 

aziyet büsbütün değiş.ecektir. 

Her balde Cuma günkü maçla
ın neticesini beklemek lizımdır. 

Atletism 
Gene ayni gün (Robert College) 

t" S e "Büyük Atletizm bayramı" var-

111 ır. Bu bayram memleketimizdeki 
s 1 tJetizm cereyanlarını kuvvetlendir 

r ıck için Türkiye Atletizm Federas-
onu tarafından yapılmaktadır. Mü 

t ahaka programı ıudur: 
,a1 Koıular 
11 14 - Re•mİ geçit 
r ı4,20 - ıoo metre sürat (yarım 
n son) 

g, 

·14,35 - 800 metre (son) 
14,50 - lJO manialı (son) 
ıs - ıoo metro •Ür'at (son) 
ıs.ıs - ısoo metro (•on) 
ıS,40 - 200 metro sür'at (ya-

rım son) ır, 

li · 16 - 3000 metro koıu (son) 

0 l 16,lS - 400 " ,, (ıon) 
ı6,30 - 200 " ıür'at (son) 
ı6,4S - Bayrak yarııı. 

le A ima ve Atlamalar 
: ı4,20 - Gülle atma (son) 

1 ı4,20 - Yüksek atlama (son) 
m JS - Di•k atma (son) 

ıs - Uzun atlama (son) 
le 1 15,30 - Cirit atma (son) 

ı5,30 - Üç ndım uzun atlama 
(son) 

ı6 - S:r;kla yüksek atlama. 
.aı Heıfo•lde bu müsabakalann çok 
a ı•l.li olacağı muhakkaktır. Belki 
k' 

1 ı arada da bir rekor kırılabilir. 
' ( 

dl 
le 
eı 

a 
ll' 

·ı ' 

M.0. 

Jstanbul Atletizm Heyetinden: 
ı - Kadıköyde F. Bahçe Stadı 

Hey'etimiz tarafmd&n tamamen ta

mir edilmittir. Bütün atletler itbu 
temiz sahada çalııabilirler. 

2 - Hey'etirniz lstanbuldaki at
letleri tecrübeli n tecrübesiz olarak 
ikiye aymruttır, yani birinci kate

cori timdiye kadar resmi ve gayri 

resmi müsabakalarda derece alan
lardan ve ikinci kategoride timdiye 
kadar müsabakalarda derece alma-
yan yeni atletlerden mürekkep ola 
caktır. • 3 - ı2 /6; 931 cuma günü aabah 
aaat 9,50 de F enerbahçe stadında 

birinci kategori atletler araırnda bir 
tetvik miiaabakaaı yapılacaktır. Ve 
20-6-93ı Cuma günü ayni saat ve 

1 haziran tarihinden itibaren 
bu maaşlar İstanbul belediye 
hududu dahilinde de vilayetin 
diğer mülhak kazalarnıda oldu 
ğu gibi, yeni teşkil olunan kaza 
mal müdürlüklerine tabi olan 
Maliye tubeleri veznelerinden 
verilecektir. 

Bu suretle şimdiye kadar on 
yerden yapılan tediyat ay ba
şından itibaren 23 Maliye şube 
sinden verileceği için beher gi
şeye daha az maaş aahibi isabet 
edecek, numara ve sıra bekle
meye lüzum kalmayacaktır. Ey 
lülde Maliye şubeleri umumi 
bir yoklama yapacaklar ve ken
di mıntakalarında oturan aylık 

mahalde ikinci kategori atletler ara- sahiplerini tesbit edeceklerdir. 
11nda bir müsabaka yapılacakbr. iş Binaenaleyh ikinci üç aylık ma 
bu müsabakalara yalmz müttefik ve aş her kesin ikamet ettiği Mali 
müaaadeli ldüplerin atletleri i,tirak ye şubelerinden verilecektir• 
edebilir. Meseli Kavaklarla Sarıyerde o 

4 - Her iki müsabakaya ittirak turanlar lstanbula kadar gelme 
etmek isteyen atletler isimlerini ve yecekler, maaşlarını Büyükde
ittirak edecekleri müsabakayı klüp- re Maliye şubesinden alacaklar 

dır. leri vasıtasile izami müsabakadan 
4 gün evveline kadar Eminönünde 
Rıhtım hanında Mmtaka Atletizm 

Verilecek olan haziran, tem
muz, ağustos üç aylıkmaaşları 
tekaüt kanununun 57 inci madheyetine Tahriren hildirmeleri ıa. 

znndır. Müıabaka saatleri bilahare de mucibince, verilmesi lazım 
bildirilecektir. 

Lik maçları 

ııelen yüzde 10 zammın yüzde 
beşi 1930 senesinde verilmiş
ti. Diğer nısfı bu sene verile-

lstanbul Futbol Hey'•tinden: cektir. Maaşlardan kesilen kü-
29 5 • 931 Cuma günü icra edi- surat kanunuevvel maaşile bir 

]ecek Lik maçları: 

ikinci takımlar Kadıköyünde: 
F enerbahçe - Süleymaniye saat 

ıo hakem Şahap Bey. 
Galatasaray - Beıik~ saat 11, ıs 

hakem Nuri Bey. 
latanbul ıpor - Kasrmpaıa saat 

12,30 hakem Şahap Bey. 
Birinci takımlar Stadyumunda: 
lstanbul spor - Süleymaniye saat 

ız hakem Sait Salahaıtin Bey. 

lilcte verilecektir. 
Defterdarlık memurları ta

rafından tanzim edilen maaş 
bordroları masa katipleri tara
fından dünden itibaren kontröl 
edilmeğe başlanmışbr. 

Tahsili noksan mali
ye memurlan 

ANKARA 27 - Maliye ve
kaleti, orta mektep mezunu ol

Anadolu - Beykoz saat ı3,45 mayan memurların kadro hari-
Hakem Refik Osman Bey. 

Galatasaray - Vefa ( yarnn ka
lan maç) saat 15,30 hakem. (Bu 
maçın hakemi iki tarafın kaptanla
" tarafından o gün İntihap edilecek 
tir. Mutabakat ha.,ı olmadığı tak
tirde Futbol Heyeti azasından bir 
zat hakem olacaktır.) 

Fenerbahçe - Befi.ktaş saat 16,30 
hakem Saliıbattin Bey. 

Galatasaray - Vefa maçı birinci 
haftayirni ıs dakika olarak oynana
caktı.. ikinci haftayimi tam olarak 
oynanacaktır. Oyuna Vefa kalesi-
nin ceza sahasının sol tarafından 

hakem atrıı ile başlanacaktrr. 
Stadyumun Lik maçlarına ait ser 

best klüp kartları tebdil edildiğin

den eskilerinin hükmü yoktur. 

ci edilerek yerine açık maaşı a
lan orta mektep mezunu me
murların tayini etrafında tetki
kat yapmaktadır. 

Polis teavün sandı~ı 
Polis teavün sandığı dün 

fevkalade hey'eti umumiye iç
timaı yapmışbr. İçtimada 6 ay
lık istikraz müddeti bir seneye 
çıkarılmıı, faiz senede 24 ten 
12 ye indirilmiş ve polislerin 
bir maaşı tecavüz etmemek şar 
tile istedikleri zaman istedikle 
ri miktaı·da istikraz yapmala
rına karar verilmiştir. 

- -
çin atlamak istediğini söylemiş 
se de cebinden altı lira çıkmıt-
tır. 

Kadın döven 
hovardalar 

· Eroini çekti, çekti bir 
daha kalkamadı 

1 

': ~edia H. sabahleyin odayı açınca 
misafirini ölü buldu .. 

Bir Bir intihar, 
cinayet ve .. 

(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
Aradan bir müddet geçince, e

aasen komıuları olan lclal hanımla 
tanı,mış ve günler ceçtikçe arada 
bir sevgi hasıl olmuııtur. Bu sevgi 
neticeıinde de Ali Şevket Bey ço
cuklarını lclaI hanımın muallimi 
bulunduğu 24 üncü ilk mektebe ver 
miş, lclal hanım da Ali Şevket Be
yin oturduğu Şenlikdede maballe
sindeki eve taşınmıştır. 

Ali Şevket Beyle lclaI hanım 5 • 
6 ay kadar nişanlı vaziyetinde otur
muşlar, sonra nikilhlanmıılardır. 
Nikahta keramet:Geçimsirlik 

Fakat nikiıh bu sevişen çift için 
bir felaket başlangıcı olmuı, Ali 
Şevket Beyle lclaI hanını arasında 
başlayan geçimsizlik aylar geçtik~e 
lclal hanım için tehammül edilmez 
bir hal almıştır. 

İclal hanım zevci ile geçineme
yince, ayrılmayı düşünmüş ve mah
kemeye müracaat ederek, bundan 

bir ay evvel de ayrılmıştır. 
Bundan sonra lclaJ H. biraderi 

Etem Beyin e•inde ikamete başla

mıftır. 

Sevginin neticesi: Cinayet 
Anlaşıldığına göre, Ali Şevket 

Bey leli) hanımı çok seviyor, halli 
bir parça da kıskanıyormuş. idil 
hanun biraderinin evine avdet edin

ce, Ali Şevket Bey bu iftiraka da
yanamam'§ ve lclaJ hanrma bir kaç 
kere barııma teklifinde bulunmuş
tur. Fakat ret cevabı alınca müte
essir olmuş ve lclaJ ba11rmın yolunu 
beklemiye başlamı§trr. 

Nihayet dün sabah lclal hanım 

mektebe gitmek üzire biraderinin 

evinden çıkıp giderken, yolda Ali 
Şevket Beyle karıılaımıştrr. Ali 
Şevket Bey lclal hanımı görünce, 
isabına hô.kim olamıyarak, tabanca 

•ını çekip lclaJ hantma ate§ etmiye 
başlamışhr ilk kurıun bota gitmiı, 

müteakip kurıunlar lcJal haınmın 
başına ve vücudünün muhtelif yer· 
)erine isabet etmiştir .. 

Cinayetten sonra intihar 
lclal hanım yere yığılınca Ali 

Şevket Bey tabancayı kendine tev
cih etmiı fakat tabancada kurşun 

kalmadığı için, patlamamıı. o zaman 
Ali Şevket Bey elindeki tabancayı 

yere alıp cebinden çıkardığı bir us

tura ile boğazını kesmiş ve orada 
eski zevceıinin üzerine yığılıp kal

mı,tır. 

Yetiıen polisler Ali Şe•ket Beyi 
derhal Gümüı suyu askeri hastaha
nesine naldetrni,lerdir. Şevket Beye 
haıtanede ameliyat yapılmışhr. lc
liıl hanım aldığı yaralardan hiç bir 
ıey söylemiye muvaffak olamadan 
ölmüştür. Thkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Muhlis Bey vaziyet 

etmiıtir. 

İkinci hadise 

Gümrükler için askeri 
(Ba!iı 1 inci sahifede) 

ğı teklinin başlıca esaslarını bil 
diri yorum. 

1 - Gümrük muhafaza me
murları asıl vazifeleri değişme
mek üzere askeri usullere göre 
tensik, teşkil, talim ve terbiye 
edilirler. 

2 - Gümrük muhafaza me
murları Gümrük kıt'aları ku
mandanı ünvanı ile liva kuman 
danı salahiyetinde bir zatın e
mir ve kumandasına tevdi olu
nur. Gümrük kıt'aları kuman
danı Gümrük umum müdürü
nün emrinde bulunur. 

3 - Gümrük kıt'aları kuman 
danı emrinde Gümrük alayları 
veya bölükleri bulunur. Alayla 
rın kuruluşu da teşkilab askeri 
ye gibi tabur, bölük ve takım 
ve mangalardan, deniz vasıta
larından mürekkep olur. Bu 
kıt'alar ordu kadrolarındaki 
rütbelere muadil rütbeyi haiz
dir. Alay, tabur, bölük ve ta
kım kumandanı namile birer za 
bitin emrinde bulunur. 

4 - Bir Gümrük alay tabu
ru karargahı ile bir Gümrük 
bölüğünün tarzi teşekkülünü 
gösterir kadro kanun layihası
na raptedilmiştir. Bu kadr~ya 
bir doktor bir küçük sıhhıye 

' f • memuru dört te sıhhiye ne en 
dahildir. 

5 - Hudut üzerindeki güm
rük kıt'alarına mensup karakol 
!ar orduya mensup hudut kıt'a
larile hudut üzerindeki güm-' . 
rük kıt'alarının hududun emnı-
yeti ve kaçakçılığın men'i nok
tai nazarından tevhidi hareket 
tarzları bir nizamname ile tes
hil olunur. 

6 - Huduttaki gümrük kıt
alarınm konuşu Maliye vekale
tince tesbit olunur. 

7 - Gümrük kıt'alarının 
zabitleri şu tarzda temin olu
nur: 

A - Mektepten amirler ye
tişinceye kadar gümrük kıt' ala 
rı kumandanı alay ve tabur ku
mandanları orduda alakaları 
baki kalmak ve 3 sene hizmet 
etmek şartile kıt'a vaziyetleri 
müsait olanlardan Milli Müda 
faa vekaletinden bilintihap ta
yin olunurlar. 

B _ Bölük ve takım kuman 
danları da Milli Müdafaa veki 
!etinin muvafakatile ordu zabi
tanı meyanında ordudan alaka-

Mülhak bütçe 

sı kat'edilerek gümrük lnt'ala
rına nakletmeğe talip olanlarla 
ihtiyat zabitlerinden matlüp 
evsafı haiz olduğu Müdafaa ve 
kaletince tasdik edilenlerden te 
min edilir. 

C - Hariçten talip olup 
matlup evsafı haiz lise tahsili
ni ikmal edenler 2 sene Maliye 
vekaleti hesabına Harbiye mek 
tebinde işbu mektebin talebele
ri gibi tahsil ettirildikten sonra 
takım kumandanı tayin olunur 
lar. 

D - Orduda ve jandarma 
fili hizmetini ikmal etmit ge
dikli başçavutlardan layık gö
rülenler ancak mülazım maaşı 
ile takım başılığa terfi ettirile 
rek istihdam olunurlar ve bu 
rütbeden yukarı rütbeye terfi 
olunamazlar. 

E -Gümrük kıt'alarının bi
dayeti teşekkülünde salifüzzi
kir maddelere tevfikan kafi 
mikdarda zabit temin olundu
ğu takdirde kadronun üçte biri 
nisbetinde ve üç sene müddetle 
muvakkat ihtiyat Milli Müda
faa kadrosundan temin edilir. 
Bidayette kafi mikdarda zabit 
temin edilmediği takdirde ise 
muhafaza mıntaka memurları 
vekaleten takım başılığında is
tihdam edilirler. 

8 - Gümrük kıt'aları zabit
lerinin maaşları terfi, istifa ve 
tekaütlükleri ordudaki emsal
leri gibidir. 

9 - Gümrük kıt'aları zabit, 
takım başı, gümrük zabit ve ne 
ferlerinin kıyafetleri Erkanı 
harbiye riyasetinin de mütalea 
sı alınarak bir kararname ile ta 
yin olunur. 

10 -Gümrük kıt'alarına ka
yıt ve kabul olunacak efrat aşa
ğıda yazıldığı gibi tedarik olu·· 
nur: 

Orduda ve jandarma kıt'ala
rında askerliklerini bitirdikten 
sonra gümrük kıt'alarında hiz
mete talip olanlardan matlup 
evsafı haiz efrat ve küçük zabit 

!er. 
Layihanın diğer bir madde

sine göre de vazifesini sui İsti
mal etmiş muhafaza memurla
rı ve Kolcular Divanı harpler
de muhakeme edileceklerdir. 

Layiha Meclisin bu fevkala
de ;çtimaında müzakere ve ka
nuniyet kesbedecektir. 

Vilagette • 
Devir başladı 

Seyyah mevsimi bitti 
Seyyah mevsimi bittiği için, 

artık seyyah gelmeyecektir. 
Yalnız 23 ağustosta bir vapur 
vardır. Bununla 1500 Alman 
seyyah gelecektir. 

Kadınlar birliği senelik 
kongresi 

Türk Kadınlar birliği bugün 
saat 16 da senelik kongresini 
aktedecek ve bu kongrede birli 
ğin bir senelik faaliyeti ile he
sapları tetkik edilecektir. 

Belçikalı doktorların 
teşekkürii 

Geçenlerde tehrimizi 2İyaret e

den Belçikalı etibba namına şehri

miz hp mahafiline gelen mektuplaı 
da Tü•kiyede gördükleri hüınü ka 
bule teşekkür edilmektedir. Belçika). 
doktorlal'la neıriyat mübadelesi la
pılacaktır. 

Seyyar abone memu
rumuz yoktur 

"OL1MP1YAT., spor mec
muası müdiriyetinden: 

Bazı kimselerin e,has ve mü 
essesata müracaat ederek mec
muamız namına abone kaydet
mek istediklerini hayret ve te
essüfle öğrendik. Mecmuamı
zın ilk sayısında da bildirdiği

miz gibi hiç bir seyyar abone 
memuru yoktur. 

Aboneler ancak idarehane
mizde kaydedilmektedir. Namı 

mıza yapılmış ııibi ııösterilen 
bu müracaatların kat'iyetle red 
dedilmesini bir defa daha ilan 
ve rica ederiz. 

Seyrisefain 
Merkeıı aceatul: Galata 

Kllpriibqı B. 2~62; tuba 
acentesi: Sirkecide Mllhllr· 
darude hanı 22740 
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Kuponların tebdiline 
devam ediyoruz! 

Karilerimiz neşrettiğimiz kupon
ları göndermesinler, saklasınlar 
"Politika., gazetesinin ilk 

Ilı .. 
Usabakasına ait kuponların 

fitmukabilinde tebdili muamele 
ıiııe devam ediyoruz. Posta ile 
-~dığıınız kuponların sahipleri-
llın • · • d · oe ısım, a res ve fiş numa-
tllarını netrediyoruz. Bu fiş 
numaralarını da tamamen net
tettikten sonra kur'a çekerek, 
lıed· ı · · · · b I ıye erımızın tevzıatma aş-

lYacağız. 

velce Politika'da inti
şar eden piyangodur. 

Dikkat! 

"Milliyet" in timdi neşretti
ği kuponları bize göndermeyi
niz ve saklayımz. Çünkü bu ku 
ponlar henüz ikmal edilmiş de 
ğildir. Bizim netrettiğimiz ku-. 
ponlan hepsi tamamen ç.ktık 
tan son~• toplu olarak gönderi 
niz. Bizi.;. hediyelerini verece
ğimiz piyango kuponl~~ı~, net 
rettiğimiz piyango degıl, Po

Bazı Jitika,, nın evvelce tertiı:> _ ~d~
rek kuponlarını neşrettıgı pı

kari- yangodur. 
~eriıniz, Politika'nın "Milliyet" in piyangosu da-

k. ha zengindir. Bu piyango için 
1 ınci defa tertip etti- ileride tafsilat vereceğiz. Kari-
"• gı ve bizim devam et- )erimiz şimdilik kuponlarını 
r". saklasınlar. 
ıgııniz piyangonun Kuponları posta ile 
kuponlarını da bize gönderenler 
iÖnderiyorlar. Bizim, Kuponlannı posta ile gönde 
ku 1 d w • t" renleriıı isim, adres ve kur'aya pon arını egış ır-di" . . . dahil olacak fi§ numaralarının 
gtmız pıyango ev- neşrine devam ediyoruz. 

No. Adres 
465 - Tokat İspiı· zade Ali Riza ticarethanesinde Cemal Bey 
466 - Konya memleket hastahanesi eczacısı Kadri Bey 
467 - Gazeteci küçük İsmail Efendi vasıtasile. 
468 - Riyaseti cumhur orkestrasında Osman Nuri Bey 
469 -- Ankara gümrükler umum müdıirlüğü teftiş kaleminde 

Nimet Bey 
470 - Galatasaray lisesi 996 Süı-eyya Tevfik Bey 
471 - Y ejİI köyde mühendis Kadri B. evinde Nimet H. 
472 - Ankara klüp sineması muhasebecisi Riza B. mahtumu 

Mümtaz Bey. 
'173 -- Ankara Salahaddin Refik fabrikasında idare memuru 

llhami Bey 
474 - Adana Şafak eczahanesi Ahmet Rifat Bey 
475 - Ankara lş Bankası kiralık kasalar memuru Murat Bey 
476 -Ankara Telgraf memurlarından Ahmet Seyfi Bey 
477 -· Mersin Belediye anbar memuru Hacı Mahmut Bey 
478 - Bor zürra ve tüccar bankası memurlarından Cevdet B. 
479 - Emniyet sandığı emlak servisinde M. Kemal Bey 
4So - Ankara vakıf itleri müdürlüğünde sabık hazine muha-

sibi Mahmut Bey. 
'laı - M-ksudiye han Agop Efendi. 
482 - Ankara 433 posta kutusu Mansur Zafir Bey 
483 - Haseki Aşçı Mahmut mahallesinde çıkmaz teneke so

kak No. 3 Reşat Beyin hanesi. 
484 - Haseki Aşçı Mahmut mahallesinde çıkmaz teneke so-

kak No. 3 Reşat Beyin hanesi Müyesser Hanım 
485 - Üsküdar İmrahorda Ziya Bey . 
486 - Feriköy Kuyulubağ arka sokak No .. 22 Macıt Bey 
.487 - Gümrük istatistik müdürlü~ünde Fıkret Bey 
488 - Ankara caddesi No. 66 Diş tabibi Halil llyas Bey 
489 - Beyoğlu Altın bakkal No. 24 Kenan Bey .. .. 
49Q _ Gedikpaşada Simon Efendi. Kumkapı gazete muvezzıı 

Yusuf vasıtasile . 
491 _ Deniz telsiz mektebi müdürü Şemsettın Bey 
492 _Bakırköy banyolar caddesi No. 10 Süha Hanım 
493 _ Büyükada No. 47 B Hanım 
494 _ Diyarıbekir topçu alay 17 tabur 1 kumandanı binbaşı 

Mahmut Ferit Bey mahtumu Cezmi Bey 
495 - Maçka palas birinci kat No. 12 ŞUie H. • 
496 - Bursada Gazi Paşa caddesinde avukat Numan Bey ka-

tibi Saffet Hulusi Bey 
497 - Ulu Borlu belediye reisi sabıkı Nuri Bey . 
498 - Çorum müskürat depo memuru Nurettin Bye . . 
499 - Türk Ali mahallesi set sokak Mustafa Efendı 
Soo - Setirke Turan mektebi muallimi Devriş zade Hakkı B. 
Soı _Sivas A. 34 katibi Hüsnü Bey . 
502 _Uşşak jandarma karakol kumandanı çavuf Sa~n ~· 
5()3 - Mersin Devlet demiryollan iskelesinde elektnkçı Os-

man Bey d Ab'd. So4 - Mersin ticaret ve sanayi odası memurlarm an ı ın 

So Bey h bec · Yusuf 5 - Mersin Asaf eczayı tıbbiye deposu mu ase ı 
Sait Bey. . . . 

Sos - Ankara Erkek lisesi birinci devre ıkincı sınıf A ıube 
131 numaralı Adnan Bey. 45 H d' B 

5()7 -Ankara at pazarı kule saatı karşı~1?da ~· am 1 
• 

Sos - Dinar Cümhuriyet müddeiumwnısı Atır Bey. • 
509 - Karaköy Halilpaşa sokak 12 No. da Rauf yekta Bey.if 
510 ç .. ki ·d · hasebecisi Mustafa Naz - orum mus ra.t ı aresı mu 

Bey kerimesi Nedime Hanım. 
511 - Bursa Çekirgede Ballı zade Hüseyin Bey 
512 - Uşak muallimler birliği Emin Mesrur Bey 
513 - Buruda Tahtakalede Kasap Süleyman Ef • -
514 - Kasaba gazete bayii Hüsnü Ef. mahdumu Cahit Bey 
515 -Adana ziraat mektebi mü~iri 1. Faz!ı Bey• Hik· 
516- Zonguldak Dizdar zade Rıfat Beyın mahdwnu 

nıet Rifat Bey. . . . 
517 _Zonguldak Mitatpaşa mektebi muallımı _Yedıa H: .. 
51s - Ceyhan hükUınet tabibi Ihsan Beyin refika11 Munıre 

İhsan Hanım. 
519 - G. E. A. Ahmet Bey· 
520 - Langa Musalla caddesi 118 No. da Haylk Ef •1 

521 - Sanyer sular caddesi 3 No. da Hafi Bey. . . 
522 - Beşiktaş latandardavil kumpanyası ıalıf ıube.ınıde 
S Hikmet Sabri Bey. l B 
23 - Ankar" biri .. ci mülazım Celil Bey oğlu Dura ey 

Oevamı var 

T PERŞEMBE 

Haziran 1931 Eytam, Eramil ve 
Tekaütlerin üçaylıkmaaşları aşa
da yazılı günlerde ve isimleri ya
zılı Maliye şubelerinde verilecektir 

Eytı:ı.m ve Eramil 
maaşları 

Askeri 
llazirrn 

00001-00400 J Ş ehzadebaşı 
00401 --00800 3 
00801- 1230 6 

36001-36350 1 

36351-36690 3 

14001-14.500 1 
14501 -15000 3 
15001 - 15350 6 

4 250 1-43000 1 
43001-,3500 3 
43501-43960 6 

4500 l -45 500 1 
45501 = 46000 3 
46001-46481) 6 

50001 -50300 1 
5030 1-50500 3 
5060 l -50800 6 

1!000 l -'i03.50 ı 

20351 - 20650 3 
2065 l -20850 6 

30001-30700 l 
30!01-31300 3 
31J:ll-3i!.Q 15 (! 

2600 1-!6600 l 
2661) 1-27200 3 
2~201-27720 6 

0800 1 -·08401) 1 
08401 -08800 3 
08801 -0908) 6 

Yenicaml 

r atih 

ı\ks1r•l' 

Reşiktas 

Galatasu4 

Kulekapı 

Üsküd:u: 

KadıkôJ 

Çarşı 

Tekaüt maaşları 

Askeri 
llıızira n 

03001- 0340) 2 
03491-03700 4 
03701 -0:19 ~o ' 

38)01-38250 2 
33251 -3R55 O 4 

17001 -17400 2 
17401-1770:> 4 
17701-18020 7 

4000 1 - 40.100 il 
40301-40600 4 
45601-40900 7 

4SOOl-4830Q 2 
48301-48600 4 
48601 -48920 7 

52001-5~50 2 
52251-52450 4 
52451-52650 7. 

21501-21800 2 
21801-22100 4 
22101-22350 7 

33001-33450 2 
33451 -33850 4 
33851-34380 7 

~8001-28450 2 
28451 -28850 4 
28851 - 29290 7 

10001-10450 2 
10451-10750 4 
10751-10975 7 

Şe lızadebaşı 

Yen·cami 

fatih 

Aksaray 

Beşikta.t 

Taksim 

Kasımpaıa 

Stlılmsıı 

Haydarpaş 

Eminönü 

~~~~------~~~ 

İlmiye Mülkiye 
Mercan 

ı~:ıı 

M.M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Elazizde inşa edilecek olan 
yedi parça bina kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale
si 6-6-931 cumartesi günü saat 
14 te Elazizde askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere Fındıklıda heyetimize ve 
şartname almak ve tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile 
mezkUr komisyona müracaatla 
rL 355 

7 
LE 

Ahmet Halit Kitaphanesi. 
lsta!lbul - Ankara caddesi - No. 83 - Telefon 23922 

Don Kişof Dünyanın en meşhur eseri olan bu eğ
lenceli kitap güzel resimlerle çıktı. SOK. 

Molla '11/Tehmet Medreselerden, eski eşkıyalık, 
ıvı 4 kız kaçırma, sahte doktorluk 

maceralarını anlatan bir kitaptır. 50 kuruş. 
rrabz"af U•k " l •Hayvanlar ve nebatlara 
ı. nl age erı ait en tatlı kikayelerdir. 

5 kitap 125 kuruştur. 

Yeni 116ızraklı //mahal Açık lisanla ya-ı vı 4. zılmış herkese 
lazım güzel bir eserdir. 15 K. 

Kamçılı me-'enı·yet Sineması herkesi ağla-
"' tan bu meşhur eser 

A k Ah l "k Bu kitap Halk için, düşünenler için 
Ş a ı ahlak ve düşünce kitabıdır. Felsefe 

hocası Hilmi Ziya Beyindir. 100 K. 
Kimsesiz Çocuk Herkese, çocuk~ara, ailel~r~ 

bundan daha guzel ve bissı 
bir kitap olamaz. 50 kuruş. 

/ki Sene mektep fafı•lı" Bu kitabı bilmeyen 
yoktur. 50 kuruştur 

Garp Cephesl•n -'e Bütün dünyada milyo~lar
Uı cı satılan bu eser Cıhan 

harbine aittir. 150 kuruı. 

İstanbul ve civarındaki 
kıtaat, müessesat ve mektep
lerin erzak, ekmek, yem ve 
saire kara nakliyab kapalı 
.zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 14 haziran 931 

, pazar günü saat 14 te Fın· 
dıklıda bey'etimizde yapıla
caktır. Taliplerin şartname
sini görmek ve münakasaya 
iştirak etmek üzre teminat-~~~~ 
larile tekliflerini ihale s:ıatio- ~ ~ 

deı;ı evvel bey'timize verme- ~ zum rot ~ 
~ ~ ~ 

. *** 1 ~ 
lzmirde bulunan 57 nci ~ YALOVA KAPLICALARI ~ 

fırka kıtaatının ihtiyacı olan ~ yeşillikler arasından fışkıran ~ 
sığır eti kapalı zarfla müna- 1 ~ 
kasaya konmuştur. llıalesi 20 ~ HAYAT SUYU ~ 
Haziran 931 .cumartesi günü ~ ~ 

saat 15,30 da lzmir müstahkem ~ ~ 
mevki satın alma komisyo- ~ - Romatizma ~ 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 1 - Siyatik ~ 
şartnameyi görmek üzere Fın- ~-~ _ Arteriyos-kleros ~ 
dıklıda heyetimize ve şart- _ Kadın Hastalıkları ~ 
name almak ve tekliflerini ~ T f ~ 
vermek üzere teminatlariyle ~ - ene füs cihazı hastalıkları ~ 
b~likte mezkur komisyona ~-Cilt Asan Hastalıkları~ 
muracaatlan. ~ ' 'I' ~ 

Ordu ihti;~cı* için yerli 1 Yeşillikler arasından fışkıran 1 
04501-04525 1 
01001-0114{) 1 
04001 -04-070 l 

Küçükpızoı 
f?atlh 
Kumkapı 

02001 - 02200 2 
02201-02350 4 
02351 -02520 7 

~~~;.~~::~::~:~:::!E!:~~ =
1
1 Hay at Suy!! ... ~.!.~ 1 

ı zarfl~ münakasaya konmuş- O il 60 k 500 k k d ~ 
tur. ihalesi 22 haziran 931 ~ le er uruştan uruşa a ar. ~ 

03501-03550 1 
01500-01550 1 

02501-02510 1 
0300! -03040 1 
02001-02557 1 

00501 - 00:\10 1 

J 
Beşikraş 

Taksim { 

Kulekap\ · 
Sellmsız 

llaydarp~ 

Mülkiye 
0001 - 00300 l 
0030 ( -00600 3 
0060 l -00890 6 

32000-32100 1 
32101-32200 3 

08001-08300 1 
08301-0850') 3 
08501-08680 6 

29001 -29250 l 
29251-29500 3 

• 29501-29710 6 

2500 ı --25200 1 
25201 - 25400 a 
25401-25525 6 

13001-13200 J 
13201-13350 ;ı 

13351-13530 6 

19501-19630 1 

21001-21250 1 
21251-21500 3 
21501-21770 6 

16001-16350 l 
16351 -16650 3 
16651 -16990 6 

Mercan 

KUçükpaz4 

Divan yolu 

Kumkıoı • 

Arnavuıı;;ö• 

Kamerııatu 

Kasımpaıa 

Selamsız 

Haydarpa.ı 

05001 - 05250 1 ~:minönü 
05251-05450 3 
05451-05700 6 

32501-32600 2 
32601-3]660 4 

10001-10200 2 
10201-10300 4 
10301-10410 7 

28001-28150 2 
28151-28300 4 
28301 --28430 T 

26001-26150 2 
26151 -26300 4 
2630 l -36ll70 t 

14001-14150 2 

14131-14300' 
14301-14475 7 

lÇ()31-19l05 2 

ll\!501-2~650 2 
22651-22800 4 
22801 -23020 7 

18001-18200 2 
18201 ·-184-00 4 
18401 -18560 7 

06501-0 6650 2 
06651-06750 4 
06751-069eO 7 

KüçUkpazar 

Oivınyo!L 

Kumkl[ll 

Arnıvutköy 

Galatısara., 

Tarlaboşı 

usküdar 

Kadıköy hıllnaen 

Car~ı 

ilmiye 
04501-04525 2 
01001-0114-0 2 
04001 --04070 2 

03501 - 03550 2 
02501-02510 2 
03001 -03040 2 

02001-02057 2 

00501-00510 2 
01500-01550 2 

Küçük pazar 
f"atib 
Kum kapı 

Beşiktaş 

Ku 1 oka pısı 
SelAınsız 

lla ydarpaşa 
Eminönü 
Kımerhatuıı 

Avans ve Hidematı vataniye ma
aşları 1haziran1931 de kadınla
ra ve 2 haziran 1931 de erkekle
r~ Hoçapaşa Maliye şubesinden 
tediye olunacaktır. 

Sıhhat Vekaletinden • • 
Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıfzıssıhha 

arazisinde yaptırılmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulan ahırlar intaatına talip olanların teklif ettikleri be
deller haddı layıkında görülmediği cihetle müzayede ve müna· 
kasa kanuııunun 15 inci maddesi mucibince bir hafta müd
detle aleni münakasaya vazolunması takarrür etmiştir. 

Mayısın otuııuncu cumartesi günü aleni münakasaya işti
rak etmek üzere talip olaııların saat 15 te Vekalette müte
ıekldl komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 

, 

pazartesi günü saat 15 te ~Yemekler: Tabildot ( sabah, öğle ve akşam dahil) ~ 
Ankarada merkez sabnalma ~ 2~5 - 450 kuruş. ~ 
komisyonunda yapılacaktır. ~ (Uçüncü sınıf otellerde yemek mecburi değildi) ~ 
Taliplerin şartname almak ~, (Çok ucuz ifatla alakart yemek. bulunur) ~ 
ve tekliflerini vermek üzere _Banyolar : 50 - 75 - 100 kuruftur. ~ 
teminatlııriyle birlikte mez- Vapur ücretleri : 1 : 30 ~ 
kür komisyona müracaatları. 1 2 : 20 Kuruştur. ~ 

• • • Büyük otel 1 hazirandan itibaren açılıyor ~ 
Ordu ihtiyacı için yerli ma- ~ 

mullbndan 52,000 metre arka ~I _ May~ ~~~:d:ı:~:ımfi.eJar~:d:rky:~~;a 2ger:~~ilat _ ~ 
çantalarına mahsus bez kapalı ~ ~~~ 

k k ~ Her türlü maliimat için YALOVA da Kaplıcalar Mü- ~ 
zarfla müna asaya onmuş- ~ l ~ 
tur. ihalesi 14 Haziran 931 ~ dürlüğüne veya STANBUL da Seyrisefain Umum Mü- ~ 
pazar günü saat 15 t~ Anka- l dürlük kalemine müracaat. ~ 

::;o:::;:zy:;~:caa~:;. i:: ~~ --~~,~~ .; 
!iplerin şartname almak ve Bal k V l E 
tekliflerini vermek üzere t•- ı esir i ayeti ncümeni Da-
minatıariyle birlikte mezkur ı·m"ısı·nden·. 
komisyona müracaatlan. 

* * * 
Ordu ihtiyacı için yerli fab-

rikalar mamulatından 200,000 
metre baki renkte yazlık el
biselik bez kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
22 haziran 931 pazar günü 
saat 14,30 da Aokarada mer· 
kez satınalma komisaoouııda 
yapılacaktır. Taliplerin prt
name almak ve tekliflerini 

Bandırmada idarei hususiye akaratından ve albnda gazino 
ve lokantası bulunan büyük otelin mobileıi şartnamesine tev
fikan müsteciri tarafından tedarik edilmek şartile beı sene
lik icarı 31 mayıs 931 tarihine müsadif çarşamba güoll saat 
on beşte ihale edilmek üzre yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanlanların beş senelik bedeli icarı mubammeni olan 
12500 lira üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde dipozito 
akçesini vezneye teslim ile ve yahut Banka mektuplarile 
yevmi mezkürda usulü dairesinde teklifnamelerile Balıkesirde 
Encümeni daimii vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

vermek üzre teminatlarile bir- ı 1 f 
k stanbul Belediyesi ilanları 

likte mezkiır omisyona mü- ı •-· -·~·-·~·-·-·-· --·--------"'-----------.... 
racaatları. B ·ı d · · d T b d · ki eyog u aıresın en: epe aşın a tıyatro karflsında es · 

* * * Safranboludaki kıtaatın ih- 21 yeni 33 No. lı mubterik ebniye cephe divarı maili inhi-
dam olduğundan tarihi ilandan itibaren 15 gtln zarfında izalei 

mahzur edilmesi için tebligat makamına kaim olmak. lizere 
ilin olunur. 

tiyacı olan un ve ıığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 18-6-931 
perşembe günü saat 14 te 
Safraoboluda askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır • 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte Safranbo
luda mezkiır komisyona mü
racaatları. 

M. M. V. Satan 
heyetindenı 

alma 

MerkeZ'deki kıtaat ihtiyacı 
olan sığır ve koyun eti kapalı 
zarfla ve ayrı ayrı şartnameler 
le münakasaya konmuştur. İ
halesi 30-5-931 cumaırtesi gü
nü saat 15 te Ankarada mer
kez satın alma komisy.onunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart
name almaık ve tekliflerini ver 
mek üzere teminatlarile mez
kur komisyona müracaatları. 

351 

Şehir umumi meclisince 931 senesi yol parasının OD lira 
ve talrsit zamanlarının da haziran ve teşrinievvel ayları ola
rak tesbit edilmiı olduğu ilin olunur. 

* * * 
Beyoğlu kaymakamlığı ve belediye 111besi mildüriyetinden: 

Beyoğlunda Hüseyioağa mahallesinin Fındık sokağında kain 
14. No. h harap ve maili inhidam kagir binanın izalei mah
zuru zımnında sahibi bulunmadığından dolayı tebligatı kanu
niye yapılamadığından tarihi ilandan itibaren 3 glin zarfında 
mahzurun izalesi, olmadığı takdirde Belediyece hedmettiri
lerek. enkazın zıyadan vikayesi ve meııarifi bedmiyenin iıtifası 
zımnında furuht edileceği tebligatı kanuniye makamına kaim 
almak üzere ilin olunur. 

Mkainist aranıyor 
Buharlı pulluk. idare etmiş dört muktedir makiniste ihtiyaç 
vardır. Taliplerin yetlerindeki vesaik ile birlikte bakçe 
kapıda dördüncü Vakıf hanının dördüncü katında Türk 
Alman Teşebbüsatı iktis3diye Anonim şiJketi merkezine 

müracaat etmeleri 
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MİLLİYET PERŞEMBE 28 MAYIS 

Zayıf oı::ı::!ihasız Fosfatlı Şark Malt 
193t 

hulasası kullanınız. Her 
eczanede satılır. 

~---~~l:;:liil-------~-----~--~~~~;;;;;--.... r-~~-. ! t ASİL VE HAKİKİ 

kuruşa, daha fulaaına para vermek 
ıünahtır. 

Yarı yarıya daha ucuz ve daha müessir 
yerli malı olan FA YDA'yı istimal ediniz. 
Sinek, ıivrisinek, tahta kurusu, pire, güve 
venir hıpratı yumurtalarile aniyen mahv 
n itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müeısesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal eder. Kutusu 5-0 büyük 75 bir 
kiloluk 125 kuruıtur. Hasan ecza deposu. 
Toptancılara tenzilAt. 

Deniz Levazım Satınalma Ko
miyon undan: 

30000 Kilo muhtelif cinılerde yaş sebze açık mllnakau 
ile 28 mayıs 931 tarihinde ihale edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olon yukarıda yuıh 
muhtelif cinılerde 30000 kilo yaı seb:ıe açık münakaaaya 
konulmuıtur. Münakasa zamanı olmak ilzre tayin edilen 931 
senesi mayıs ayının yirmi sekizinci pertembe günü aaat on 
bette teklif edilecek fiatlar . ~uvafık ~örüldüğli. takdirde 
ihale edileceginden şartnamesını ll'lirmek ısteyenlenn her gOn 
vermek isteyenlerin münakasa gün ve aatinde Kaaımpaşadı 
deniz müzesi binasının nmnm kapısı üstündeki deniz levazım 
aabnalma komisyonuna müracaatları. 

- Deniz Levazım Satın alma Ko
misyonundan: 

5720 kilo Kuzu Eti, 26632 kilo Koyun Eti 30 Mayıs 931 
:umartesi günü saat 11 de 

138824 kilo Ekmek, 1800 kilo Fırancıla 3n Mayıs 931 
cumartesi günü saat 14 de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda mık
darları ) azılı iki kalem Et ve iki kalem Ekmek kapalı zarf 
usulile ye iki şartname ile münakasaya konulmuıtur. Müna
kasa günü olmak üzere tayin edilip hizalarında gösterilen 
30 Mayıs 931 cumartesi günü nat 11 de ve 14 de teklif 
edilecek fiatlar muvafık glirilldüğü takdirde ayrı ayrı ihale 
idileceklerinden tartnamelerini almak. isteyenlerin her gün "'.e 
vermek iateyenlerin ihale glin Ye natınde Kasımpaıada demz 
müzesinin umum kapısı üıtündeki Deniz Levazım ıatınalma 
komisyonuna müracaatları. 

EMLlK 'E EITiM BlNllll 
TÜRK 

Sermayeıi 

İhtiyat akçeleri : 

• 
Gerek ınşa 

ANONiM ŞiRKETi 

20,080,000 TDrk 
1,0S0,000 TOrk 

edilmekte 
emlak Ve gerek mevcut 

Liraaı 

Liraaı 

olan 

üzerine 

~D müsait ve mutedil teraitle 

ve uzun vadelerle 

Para ikraz eder. 
v ADELI ,e VADESiZ me ·duat kabul, H milıait şerait lla 

llES.'-BIC.4.Rl ve TASARRCF sandıgı hc<apları ıçar 

lstanbul Şubesi : Bahçckapı 
Telefon : 24480 

·----ı·---------------------"" ----- Köprüden 35 dakikada irişilen -----
Suadiye Plijı, Gazino, Lokanta ve Oteli 

Haziranın S inci Cuma günü açılacaktır, 
Plaj, bütün asri konforu ve sıhhi ıeraiti haizdir. Gazino 
ve lokantada her nevi meşrubat ve mekfılit nefis ve eh
vendir. Parkta Maestro Sternadt idaresindeki orkestra caz 
her gün terennüm edecektir. Ayrıca mukemmel bir dans 
mahalli vardır. Otel, sıhhi ve temiz olup iyi ve emin bir 

idare tahtındadır. 
~üessesemiz Avrupanın en yüksek plijlarile kabili kıyas 
ıir derecei mükemmeliyetted!r. Teşrif edecek müşterilerin 

memnun kalacaklarını ümit eyleriz 
Müdiriyet ____ ,. 

Bugün İşe başlayabilirsiniz. 
Para biriktirmeyen başlamak için mutlaka ay veya se

nebaşını belrlemek ve ya bir yıldönümüne intizar etmek 
f&rt değildir. 

Hemen bugün 1, Bankasından bir kumbara alarak 
para biriktirmeye ba9layabilirainiz. 

Büyük ve küçük binlerce kişi, kumbara sayesinde, bir 
iki sene içinde sermaye sahibi olmuşlardır. 

1 TÜK~YE iş BANKAS!j 

Evkaf Umum Müdür
•• lüğü vakıf akarlar mu-

dürlüğünden: 
Bir sene müddetle icar için 

Müzayedeye vazolunan ~mlak 
1 Bıbçek:ıpıda dördüncü yakıl hanın birinci kaunda 

.17 No. odL 1070 
2 - Heybeliadada Buyuk manastır ve lsmetpL,<a cadde-

sinde 70 , o. hane. 159 
8 - Çarşıda Takkeciler soka~ında 7i' No. diikkAnın 

dörtte uç bi. sesi 3 1!J 
;\liitldeti ıcar; I · (,. 93 J tarih.inden J. 6-932 tarihine kadar bir 

senedir. .. . . 
iki sene müddetle icar için müzayeaeye 

vazolunan emlak 
4 lleybcliadada arka sokakta 30 ·o. hane 162 
5 Tophanede lıya~ çelebi mahallesinde 14 No. hane 
6 Çelebioğlu Arnettin mahallesinde ı·:skipostıhane 

caddesinde 2-15 ~o. dükk~n 230 
Müddeti icar: 1-6-931 tarihinden 1-6-933 tarihine kadar iki 

senedi. 

* * • 
Üç sene müddetle icar için müzayedeye· 

vazolunan emlak 
I' - IJcybeliadada Degirmen sokağında 3 No. hane 156 
Müddeti icar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecir İçin aktin hitamı. yeni müstecirler· 

için teslim tarihidir. 
lüddtti mU7.ayede: ~2 m•} ıs 931 den 1 S haziran 9.3 l Cumartesi günü 

Ba!Ma muharrer emlAk kiraya verileceğinden müzayedeye vazo
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son giintin ~at on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve tcmlnan muvakkate ita 
ederek milzayedcye iştirak etmek iiıre lstanbııl Ekvaf müdiirlli
gundc vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları llAn ?lunur . 

Evsaf ve miiştemilatı hakkında malômat almak ı~teyenler bu 
müddet ~.arfıııda müzayede odasına rniiracaat ederek ecri misil 
raporlarını görehllirler. 

Uşak T erakkii Ziaat 
Türk Anonim Şirketi İdare meclisinden: 

Şirketimizin sermaye vaziyetini tezekkür etmek üzre 18 
mayıs 931 tarihinde fevkalade surette toplanmağa davet 
edilmiş olan hissedarlar umumi heyeti muayyen günde top
lanmış, fakat ticaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince 
bulunması lizımgelen ekseriyet nisabı haaıl olmadığı anla-
şılmışbr. . 

ikinci içtima 29 haziran 931 tarihine müsadıf pazartesi 
günü aaat 10 da şirket merkezi olan şeker fabrikasında 
toplanacağından hissedarların içtimadan o~ gün ev~el Uşak' 
ta Şirket merkezine, İstanbul ve Ankara da Sanayı ve Ma
adin Bankasına, İzmirde Emin zade Neşet Beye müracaatla 
hisse senetlerini tevdi etmeleri dllhuliye varakaları almaları 
lüzumu ilin olunur. 

Ruzname: 
Sermaye sülüaten aşağıya düşmüş olmaıı hasebile Ticaret 

kanununun 325 inci maddesine tevfikan sermayenin tezyit 
ve ikmali ve yahut tirketin fesh ve tasfiyesi. 

( Not: Bu içtimaa bir hisseye ıahip olanlar dahi iştirak 
edebilir. ) 

AMBALAJLI 
Satılan yegane haşerat öl
dürücü mayilerden biri olan 

F L 1 T 'i 
bayiinizden muairren 

isteyiniz 

Snııtoriuın 

En A~ri tesisatlı mücehhc1.., hali 
ne~ahatte ve istirahate muhtaç bu
unanlarla humma ~c ruh! hastalık · 

lara karşı en mükemmel tedavi 
)'Urdu. \ l)ana1a 4.1 daiikalık bir 
mesafede fcvkalAdc hir orman uze
rlndc Uin ve dün tabibi mc,.cuttur. 

Fiab: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

ı- Dr. il ISA~ SA.l\ll :-1 

l ~?o:ı~~~~ ih!~!~!a 1 
karşı pek tesirli ve taze a~ıdırJ 
Divanyolu Sultan .\Jahmut 
tiirlıesi No 189 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
1931 mayısın 29 uncucuma günü 

sabah saat 10 da Beyoğlunda 
Tepebaşında Pera-Palaı oteli 
karııaında KAMHİ aparbma
nmın 2 numaralı dairesinde 
mevcut ve gayet muteber bir 
aileye ait eşyalar, müzayede 
ıuretile satılacaktır. Dokuz 
parçadan mürekkep mükem
mel asri yemek oda tıkımı, 
çift karyolalı asri gayet güzel 
yatak oda takımı, biri lake 
olarak diger iki adet yatak 
oda takımları, bir kanape ve 
iki koltuktan ibaret kadife 
nefis bir salon takımı, biri 
emaye olarak iki adet sala
mandra sobalar, asri mükem
mel bronz elektrik avizeler, 
kadife perdeler ve el işi mis
terler, hakiki avrupa maro
keninden mamul 1 kanape ve 
2 koltuk, gayet güzel ve cedit 
T onet salonu, Luyi xv diger 
salon takımı perdelerile, asri 
divan ve koltuklar, portmanto 
'hakiki amerikan yazıhanesi, 
muhtelif tablolar, sedefli ta
bureler, cedit muşambalar ve 
sair bir çok lüzumlu eşyalar. 
STIEGLER markalı asri son 
model nefis Alman piyanosu 
eski T ebriz, F erahan, Şiraz 
ve sair halılar. Pey sürenler
den 100 de 25 teminat ahllll\ 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 

1931 mayısın 29uncu cuma 
günü sabah saat 10 da Ka
dıköyünde Y eldeyirmen (Ka
dıköy - Haydarpaşa arasında) 
Aziziye sokağında 115 nu
maralı hanede mevcut esnaf 
harcı elverişli efyalar, müza
yede suretile satılacaktır. 

Dokuz parçadan mürekkep 
ceviz oymalı yüzleri kadifeli 
güzel bir salon takımı, İngiliz 
modeli bir büfe, aynalı ve 
aynasız dolaplar, karyola ve 
yataklar, çini soba, gaz sobası 
etajer ve sandalyeler, yemek 
masası, kanape, koltuk, port
manto, buro ve ayna, oyun 

. masası, sedefli tabureler, yağlı 
boya tablolar ve kadrolar, 
mutbah takımları, masa ve 
sandalyeler, kanape ve kol
tuklar, aynalı dolap, vazolar, 
lavabo, karyolalar, divar saatı, 
divan, vitrin, kolonlar, elek
trik avizeler, perdeler, ıstor
lar, biblolar ve sair bir çok 
lüzumlu eıyalar. Anadol ve 
Acem halıları ve ııeccadeleri. 
Pey sürenlerden 100 de 25 
teminat alınır 

Harbiy e'de BEL VÜ BAH Ç ESiN DE yenilik 
Memleketimizin tan:nmış ve güzide ISTANBUL NAGMELERı• Muaiki hey'eti her akşam en yeni ve kıymetli 
san 'atkarlarını bir ar.l) a toplayan alaturka eserlerini terennüm etmektedir; 

I 
PHOSPHATl.IE FAllERE 

-

(FOSFATIN. FALIER) 

>f;:OCUKLARIN EN MÜKEMMEL GIOASIDIR. \ 
? inçi, e ıncl aydan ıtıb.t.rttn. memeden kesme zem· 
anlarında ve neşvU numa esndsıf\da kullanılır. Dıt 
•lirmesini ve kemikJerın te. ek kulunu teahıl eder. 
Sıhhat •• kuvvet bahş eyler 
... r ÇOCU*Uf' hOfUna aıder bar sıdadır• 

1. OUAI AULACNIER, ASNIERES - PARIS IFRANCE 

KODAK 
Müsabakasında kazanmağa daha emin olmak için hep 

KODAK • 

Maklnelerlni kullanınız! 
Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

HOK-AY ve BRAVNI 

1 Kutu makineleri 6, 

liradan başı 

Poket KODAK ve HOK 

AY körüklü makineler 

11,25 liradan batlar 

KODAK Seri 2 

Qtomatik 20 

liradan başla 

Mükemmel ve sağlam makinel 
kullanışı kolay - Netice fevkalid 

\, ıı ............................ --ı 
Edirne Kız Muallim Mektebi 
dürlüğünden: 

1 - Mektebimizde yaptırılacak olan ( 26678 ) lira ( 
kuruş bedeli ketifli banyo, dllf, su tesiıab, ıahne ve tefer 
pasaj ve diğer inıaat 1915/931 tarihinden itibaren yirmi 
müddetle ve kapalı zarf uaulile mlinıkaaaya konmu9tur 

2 - Plan ve f&l'tnımeleri görmek isteyen taliplerin l 
bulda Güzel San'atler Akademisinde Maarif Vekileti 
Mimari Bürosuna ve Edimede mektep iduesine müracaa 

3 - Münakanya iftirak edecek olanların münakas 
· misyonunda fenni ehliyet ve mali vaziyetlerini resmi ve 
isbat etmeleri lizımdır. 

4 - ihale 816/931 pazartesi günil saat ( 15 ) te E 
Maarif Eminliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

S - Teminat makbuz ve mektupları münakasa ve i 
kanununun maddei mahsusuna tevfikan ihzar ve zarflar 
leden yırım saat evvel komisyon riyasetine tevdi e 
bulunacaktır. 
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Büyük Tayyare 
Piyangosu 

5. inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır. 
Ayrıca· 

.ı • 15,000, 12,000 
10,000, 8,000, 

Liralık ikraıııiy~ le 

ve 40,000 
Liralık bir n1ükafat vardır. 
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Mes'ul müdür: Bürhan 


